Bericht over juf Petra
Wij vinden het heel erg jammer, maar juf Petra heeft vanaf het nieuwe schooljaar een baan
gevonden op een andere school. Heel leuk voor haar, het is een mooie nieuwe uitdaging,
maar wij gaan haar missen en de kinderen vast ook!
Dit betekent dat er een vacature is op onze school. De invulling hiervan, en ook de indeling
van de andere groepen, worden aan u bekend gemaakt zodra dit rond is.
Wij wensen Petra alvast heel veel plezier en succes in haar nieuwe baan!
Studiedag 2 juni
Aanstaande dinsdag 2 juni heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Dit is de
laatste studiedag van dit schooljaar.
Schema voor volgende week
Naar school komen:
Woensdag 3 juni: groep 1-2, 4, 6, 7
Donderdag 4 juni: groep 3, 5, 8a, 8b
Vrijdag 5 juni: groep groep 1-2, 4, 6, 7
Vanaf 8 juni gaan alle kinderen weer naar school. Hierover ontvangt u nog informatie
Interview met Yazeed!

Hoe was deze week met de school weer open?
Leuk, Maar wel jammer dat ik niet naar school kan komen. Want ik vind het leuker om op
school te werken omdat ik mijn vrienden en de juffen en meesters mis als ik thuis zit. Ik ben
nu thuis omdat ik een beetje verkouden ben, en daardoor dus niet naar school mag komen.
Hoe vind je het om les te krijgen op deze manier?
Soms vind ik het een beetje ingewikkeld.
Hoe ziet je dag eruit?
Eerst sta ik op uit bed, daarna ga ik ontbijten, hierna ga ik aan mijn schoolwerk werken, dan
weer een kleine pauze, dan weer aan mijn schoolwerk werken, en dan geniet ik van mijn
vrije tijd.
Ken je mensen die ziek zijn?
Nee, ik ken een mensen die ziek zijn door het virus.
Wat doe je om zelf gezond te blijven?
Ik snoep niet vaak, ik ga niet zo vaak meer naar de speeltuin en ik eet gezond.

Interview met juf Nathalie!

Hoe waren deze weken voor jou met de het Palet "half open"?
Ik heb geen groep meer sinds we open zijn. Ik help vooral kinderen die extra hulp nodig
hebben en kinderen die nog niet naar school kunnen. Ook doe ik allerlei andere dingen. Ik
heb de dossierkasten vandaag opgeruimd, ik ben eigenlijk best wel druk op school.
Wat miste je het meeste van school?
Het fysieke contact met collega's en de kinderen. Dat heb ik echt gemist. Online de lessen
geven ging prima. Maar spontaan een praatje maken of even gezellig kletsen is echt veel
fijner.
Hoe is het om zoveel thuis te zijn?
Ik vind het heel prettig om veel thuis te zijn. Ook omdat ik thuis prima kan werken. Daar vind
ik de rust. Ik werk maar 2 dagen, dus ik ben sowieso veel thuis. Ik kan mijn tijd redelijk zelf
indelen. Eerst bleef ik vaak te lang op school hangen. Online vergaderen is ook prettig. Er
wordt veel zakelijker vergaderd.
Ken je mensen die ziek zijn, of zijn geweest?
Ja, ik ken best een paar mensen die ziek waren of nog zijn. Daar maak ik me wel zorgen
om.
Wat doe je zelf om gezond te blijven?
Ik ga veel bewegen zoals wandelen en mountainbiken. Voor mijn verjaardag heb ik een
nieuwe Mountainbike gekregen! Daar was ik heel blij mee. Ik mountainbike zowel in het bos
als op de weg. Ik eet gezond.
Ik ervaar wel meer rust, er is minder dat echt moet, sporten enzo. Dat begint wel weer maar
nog niet zo veel als eerst.
Soms maak ik me nog wel zorgen. Want we moeten terug naar een soort; "nieuw normaal".
Maar we moeten wel echt blijven denken aan de regels. Het virus is niet weg! Daar moeten
we wel rekening mee blijven houden.

