Afsluiten online onderwijs
Omdat er nog veel onduidelijkheden, richtlijnen en adviezen vanuit het ministerie op een erg laat
moment gecommuniceerd worden hebben we besloten om het online onderwijs vandaag met de
kinderen op een gezellige manier af te sluiten, zodat het team de tijd krijgt om zich goed voor te
bereiden op de opening voor as maandag. De kinderen krijgen voor vrijdag uiteraard wel zelfstandige
thuiswerkopdrachten.

Alternatief carnavalsprogramma
De laatste jaren hebben we in samenwerking met carnavalsvereniging De Piëlreus enkele activiteiten
georganiseerd in het thema carnaval. Deze activiteiten, uiteenlopend van knutselen tot zelfs
geschiedenisles over “vastelaovend”, werden afgesloten met een echte optocht van school naar de
Smelehof waar we op vrijdag het welbekende carnavalsbal vierden.
Dit jaar zal het er anders uit gaan zien. Maar, op vrijdag 12 februari 2021 vieren we toch een beetje
binnen onze eigen groep. We hebben een alternatief programma, waaronder online optredens,
modeshow, kijken link Tamara en Stef en Kyra en Maik, etc. Ook de versnapering vergeten we niet. De
kinderen komen om 8.30 uur verkleed op school. Wij vieren deze dag wel met een beetje carnavals
muziek. Ook de groepen 1 t/m 4 nemen deel aan de carnavalsviering. De groepen zijn dit jaar niet op
de donderdagmiddag vrij, omdat de carnavalsviering om 12.30 uur is afgelopen en ALLE kinderen dan
vrij zijn en vakantie krijgen. Ook is er deze week (8 februari t/m 12 februari) een themaweek.
Woensdag: Rood-geel-groen dag.
Donderdag: Raar met je haar dag.
Vrijdag: carnavalskleding = Verkleeddag.
Het is de bedoeling dat de leerlingen en leerkrachten iets doen met bovenstaande thema's. Op
woensdag komen de kinderen en leerkrachten in het rood-geel-groen, op donderdag met gekke haren
naar school en op vrijdag in eigen carnavalskleren. Als er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.
Namens de carnavalscommissie wensen wij iedereen een fijne carnaval!
ALAAF!

Bericht van de carnavalsvereniging
Hoi kinderen van basisschool St. Oda en papa's en mama's,
Hierbij de kleurplaat voor de kleurwedstrijd van cv de Piëlreus. Deze mag je inleveren bij Prins Erwin.

