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Agenda
25 april t/m 10 mei : meivakantie
21 en 22 mei
: Hemelvaartweekend

Coronamaatregelen
Zoals u weet gaan alle basisscholen, zo ook De Witte Olifant op maandag 11 mei weer open. De groepsgrootte in
de klas wordt gehalveerd en kinderen gaan ongeveer 50 % van de tijd naar school. De praktische invulling hiervan
ligt in principe bij de scholen. Achter de schermen is en wordt momenteel heel hard gewerkt om hier invulling
aan te geven en alles uit te werken. Hoe dat er precies uit gaat zien voor De Witte Olifant zal onze directeur
Marjolijn Willemse vandaag bekendmaken. Via onderstaande link kunt alle wijzigingen nog eens nalezen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/aanpak/veranderingen-na-28-april-2020

OPROEP voor een nieuw ouder-lid van de medezeggenschapsraad (MR)
Na vier jaar met veel plezier lid te zijn geweest van de oudergeleding van medezeggenschapsraad van de Witte
Olifant, waarvan twee als voorzitter, zal ik binnenkort de hamer overdragen en ga ik de raad aan het einde van
dit schooljaar verlaten.
Daarom is de MR op zoek naar een nieuw ouder-lid.
De MR bestaat uit drie teamleden en drie ouders en
vergadert 4 of 5 keer per jaar met de directeur. Er wordt
gesproken over uiteenlopende beleidsmatige zaken die
het onderwijs betreffen, zoals de keuze voor een
schoolprofiel, het onderwijsbeleid, de wijze waarop
middelen het beste kunnen worden ingezet voor
beeldende vorming, techniekonderwijs, ICT, of extra
ondersteuning voor bijvoorbeeld kinderen met dyslexie
en meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook zaken als het schooljaarplan, het vakantierooster en de klassenindeling
worden binnen de MR besproken. Uiteraard is de MR ook nauw betrokken bij de wijze waarop school het
afstandsonderwijs vormgeeft tijdens de huidige corona crisis alsmede de terugkeer naar het klassikale onderwijs
in Corona tijd
Wil je wat doen op school en vind je het leuk om mee te denken over het beleid? Meld je dan aan via
mr@witteolifant.nl.
Ik kan het in ieder geval van harte aanbevelen!
Hartelijke groeten, Bert Faessen

Coolquest- wil jij Jonathan helpen?
HELP! Jonathan is de sleutel kwijt van de COOLCart en daar zitten alle Chromebooks van de klas in. Hij kan nu geen
schoolwerk of spelletjes meer doen en is helemaal in paniek. Wil jij hem helpen om de sleutel terug te vinden?
https://sites.google.com/cloudwise.nl/coolquest/start

Naschoolse activiteiten
Na de meivakantie mogen de kinderen weer (gedeeltelijk) naar school en worden ook buitensportactiviteiten
voor de kinderen weer toegestaan. Wat dit betekent voor de naschoolse activiteiten is op dit moment helaas nog
niet duidelijk; we zijn in afwachting van het gemeentelijk besluit hierover. We hopen dit zo snel mogelijk te
horen, en laten jullie het dan uiteraard ook meteen weten. Mochten de lessen op locatie toch niet mogelijk te
zijn, dan gaan we verder met het alternatieve online programma dat de kinderen nu ook al krijgen.
We hopen dat er snel een besluit gemaakt wordt door de gemeente!
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Tafeltennistoernooi in de Boomsspijker in de meivakantie
Ben jij tussen de 10 – 14 jaar en lijkt het jou leuk om te tafeltennissen geef je dan op vóór maandag 27 april!
Deelnemen is gratis, daarnaast krijg je van ons een gloednieuw tafeltennisbatje!
Wat willen we van je weten:
→ Naam
→ Telefoonnummer
→ Of er dagen zijn dat je niet kunt
→ Hoe vaak jij in de afgelopen jaren hebt getafeltennist
(nooit/een paar keer/meer dan een paar keer/vaak)
Mail je informatie naar dburger@dock.nl
Heb jij nou ook een leuk idee voor deze bijzondere tijden? Laat het ons weten!
Wie weet kunnen we samen iets organiseren buiten of in de Boomsspijker.
Heb je nog vragen kun je deze mailen naar dburger@dock.nl of bellen naar 06-59936891

Kids work-out@home
SCIANDRI gaat elke week op dinsdag middag om 16:30 uur en donderdag ochtend om 11:30 uur live met een
leuke, sportieve activiteit voor kinderen! 30 minuten lekker bewegen met leuke oefeningen en spelletjes. Wij
gaan live via ons Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCM68UBKLJhNXNRUMLymyEYQ/videos?view_as=subscriber .

Natuureducatie thuis
Tip voor inspiratielessen voor alle groepen.
http://www.nmegids.nl/amsterdam/inspiratielessen/

Jarige joppen
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
26 april Anna Kupaaq uit groep
27 april Dycke uit groep 5B
28 april Anhelina uit groep 4A
Oscar uit groep 4A
Bobbie uit groep 4A
30 april Baruch uit groep 8B
1 mei
Adriaan uit groep 6A
2 mei
Ola uit groep 8B
8 mei
Kiara uit groep 4B
Kees uit groep 7B
10 mei
Casper uit groep 7B
13 mei
Gideon uit groep 7B
Noor uit groep 7B
14 mei
Jasper uit groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!
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