
 

Algemeen 
 

Ondanks het feit dat we niet open zijn willen we u toch op de hoogte houden. 

Vandaar dat u van ons de Piramail ontvangt. 

  

Activiteiten 
 

Vanwege het coronavirus zijn er een aantal activiteiten die ook op schoolniveau 

helaas niet door kunnen gaan. Het gaat hierbij (voor nu) om de volgende 

activiteiten: 

 

• Het Schoolvoetbaltoernooi dat gepland stond op 1 april aanstaande.  Hierbij 

wordt er gekeken of het mogelijk is om een nieuwe datum te plannen voor 

het einde van het schooljaar. Zodra er meer informatie bekend is brengen wij 

jullie op de hoogte.  

• De paasviering op vrijdag 10 april gaat niet door in verband met de sluiting 

van de scholen. 

• De koningsspelen op vrijdag 17 april gaat niet door in verband met de 

landelijke afgelasting van de koningsdagviering. Dit betekent dat ook de ‘Fun 

games’ voor groep 7 en 8 helaas niet plaatsvinden.  

• De avondvierdaagse (3 t/m 6 juni) is ook afgelast. De organisatie heeft nog 

gekeken naar een alternatief, maar dit kon helaas niet gerealiseerd worden.   

 

Dit betekent dat er dit schooljaar op schoolniveau geen activiteiten meer plaats 

zullen vinden. We hopen op ieders begrip hiervoor. 

 

Schoolfotograaf 
 

Helaas is het bezoek van de schoolfotograaf vanwege de sluiting van de scholen 

komen te vervallen. Er wordt op dit moment gezocht naar een alternatieve datum. 

Hier zullen wij u (hopelijk) in de volgende Piramail over berichten.  
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Rapporten 
 

Vanaf dit schooljaar zullen de rapportgesprekken voor het tweede rapport 

facultatief zijn. Dit betekent dat u niet verplicht bent om een gesprek te plannen, 

tenzij de leerkracht u hiervoor uitnodigt of wanneer u zelf nog een gesprek met de 

leerkracht wenst.  

 

Kalender april 
 

Vanwege het besluit dat de scholen tot 28 april gesloten zullen zijn ontvangt u van 

ons voor de maand april geen kalender. We hopen dat we iedereen na de 

meivakantie weer mogen verwelkomen op school. Dan zult u ook de kalender voor 

de maand mei ontvangen. 

  

Beweegkalender Leef! 
 

Vanuit onze organisatie zitten wij niet stil; wij hebben een Beweegkalender gemaakt 

zodat kinderen (en ouders) thuis lekker kunnen bewegen! Deze is te vinden in de 

bijlage van de Piramail, of via de Facebookpagina van Leef!. Ook is er een YouTube 

kanaal waar het project ‘Play’ te zien is. Hierin worden de kinderen geïnspireerd en 

uitgedaagd doormiddel van verschillende beweegchallenges. Via deze link: 

https://www.youtube.com/channel/UCLBh5Nvj2-rYKp9u4Dt8HYQ zijn deze te vinden. 

 

Dit is het stappenplan voor de beweegkalender: 

Stap 1: Download de beweegkalender; 

Stap 2: Print de beweegkalender uit(wekelijks); 

Stap 3: Hang deze ergens op waar je het dagelijks ziet(op de koelkast); 

Stap 4: Laat de kinderen de activiteiten uitvoeren; 

Stap 5: Laat de kinderen de letters kleuren van de activiteiten die ze gedaan 

hebben; 

Stap 6: Feliciteer je zoon/dochter want ze hebben 1 uur bewogen, goed gedaan! 😊 

  

 Heel veel succes! 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCLBh5Nvj2-rYKp9u4Dt8HYQ


Maandelijkse informatiebrief Zorg in Deurne 
 

Zorg in Deurne, de organisatie waarbij onze gezins-en jongerencoach Lea van 

Ooijen werkzaam is, heeft het initiatief genomen om maandelijks een informatiebrief 

met een actueel thema te maken voor ouders. 
 

Wij beslissen als school zelf of het thema in deze informatiebrief voor onze school op 

dat moment passend is of niet. Indien dit zo is, plaatsen wij deze informatie voortaan 

als bijlage bij de Piramail. De namen van de personen in het informatiestuk zijn 

verzonnen; zij dienen als voorbeeld. 
 

Deze maand is het thema ‘Pesten’, een onderwerp dat altijd aandacht verdient. 

 

Paasgroet 
 


