Nieuwsbrief Talententuin Maastricht - week 14
Maastricht

Corona maatregelen
Nu alle coronamaatregelen officieel voorbij zijn, hebben we ons als team afgevraagd hoe
nu verder. We hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden en dat geeft veel
ruimte. Mondkapjes zijn niet meer verplicht maar iedereen die het prettig vindt om een
mondkapje te dragen, mag dit doen.
Ouders komen weer op school voor gesprekken en overleg en de Ouderraad is weer
actief betrokken bij diverse activiteiten. Ook hebben we weer ruimte voor excursies.
Daar over zult u in deze nieuwsbrief nog meer lezen.
Toch blijven we ook nog voorzichtig. De kinderen blijven door de 3 toegangspoorten de
school binnen komen. Maar ook nog de buitendeur van hun eigen lokaal blijven we
gebruiken.
Alle klassen hebben een CO2 meter staan. Daarop kan de leerkracht zien wanneer er
opnieuw geventileerd moet worden.
De overheid zorgt er nog steeds voor dat de scholen voldoende zelftesten hebben om
aan de leerlingen van groep 6 t/m 8 uit te delen. We blijven de zelftest dus ook uitdelen.
Het is geen verplichting om ze te gebruiken, maar wel een advies om bij verkoudheden
uw kind even te testen.
Mocht uw kind met klachten op school zijn, dan zullen we de beslisboom hanteren en
wanneer nodig contact met u als ouder opnemen.
Op deze manier hopen we corona buiten de deur te houden en zo samen een mooi en
gezond voorjaar en zomer tegemoet te gaan!

Voorjaarsmarkt
Na een lange Corona periode mag het weer! Op
woensdagmiddag 13 april vindt de voorjaarsmarkt
plaats. Tussen 13.00-15.00 uur zijn alle kinderen,
ouders, opa's en oma's en andere betrokken welkom
op school.

Bij goed weer zullen de kraampjes op het schoolplein staan. In samenwerking met de
ouderraad zijn er diverse acties. Zo zal er ook een Tombola zijn. Hiervoor kunt u ter
plekke lootjes kopen. Bij de kraampjes zijn er spulletjes te koop die door de kinderen
rondom het thema Lente / Pasen gemaakt zijn.

Nieuwe website
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website
voor onze school.
De site zal er sprankelender uitzien en informatie
zal ook beter te vinden zijn.
Een eerste proefversie zal op de Voorjaarsmarkt
te bekijken zijn.
Dus komt dat zien, komt dat zien.
Graag horen wij van u wat u er van vindt.
Rond de voorjaarsvakantie willen we de officiële
site de lucht in laten gaan!

Van de Ouderraad
Mam, gaan we dit jaar nog op schoolreisje?!
Een heel herkenbare vraag voor de meeste ouders. Want: wanneer gaan we, waar gaan
we naar toe en wat gaan we doen?
De afgelopen twee jaar zijn zoals we allemaal weten erg raar verlopen. We mochten wel,
we mochten misschien en uiteindelijk mocht het niet. Vanuit school is als alternatief
vorig schooljaar het " schoolreisje op school" georganiseerd. Een leuke middag die goed
bevallen is, Wat werd er gesprongen, gesnoept en gefeest!!
Dit schooljaar staat natuurlijk weer een " normaal" schoolreisje op de planning.
alhoewel, natuurlijk.... Helaas is het niet meer zo natuurlijk. Want een schoolreisje is
leuk, maar kost geld. Veel geld. Sinds de ouderbijdrage niet meer verplicht is, merken wij
als Oudervereniging dat het bedrag dat gebruikt kan worden voor onder andere de
schoolreis enorm gekelderd is. Kwam er vorig jaar bijna 5.000 euro binnen, tot nu toe
hebben we ruim 800 euro ontvangen. Daar kan nog geen bus voor betaald worden voor
alle leerlingen van school, laat staan de entree of een hapje en drankje.
De ouderbijdrage wordt niet alleen gebruikt voor de schoolreis. Ook andere activiteiten
zoals het kerstontbijt, Sinterklaasviering, Carnaval en het ijsje op de laatste lesdag zijn
altijd meegenomen in de budgettering van de ouderbijdrage.

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk van deze activiteiten door laten gaan.
Maar op is op....We zijn dan ook op zoek naar ludieke acties en ideeën om het budget
voor de verschillende activiteiten te verhogen. Daarnaast willen we bij deze ook nog een
keer aandacht vragen voor de noodzaak van de Ouderbijdrage. We snappen dat de kans
groot is dat het verzoek om de bijdrage te betalen vergeten is en dat je als ouder er niet
meer aan gedacht hebt. Of dat sommige ouders niet de mogelijkheid hebben om de
(volledige) bijdrage te betalen. Weet dat het altijd mogelijk is om in termijnen te betalen.
En: elk (klein) bedrag is welkom!!! Je kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening
NL45RABO0355070073 t.n.v. SBO Talententuin Maastricht ovv ouderbijdrage ...........
(naam van uw kind)
Bij de komende voorjaarsmarkt zal namens de oudervereniging een vrije gift pot staan.
Dus, mocht je alsnog vergeten zijn om een bedrag over te maken dan zullen wij je er met
liefde aan helpen herinneren
Samen zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de leerlingen kunnen blijven genieten
van alle leuke activiteiten!!

Schoolfotograaf
Dinsdag 12 april komt de schoolfotograaf op school.
Dus haren in de plooi en de mooiste lach op het gezicht.
Dan worden het vast weer prachtige foto's!

Talentochtend
Op woensdag 6 april heeft de Talent-ochtend plaats gevonden. Een hele ochtend geeft
zoveel meer ruimte om activiteiten te organiseren en het mocht weer: we konden
eropuit trekken. Het centrale thema was: Zorgen voor elkaar: zorgen voor dieren, de
medemens, elkaar en de omgeving.
De kinderen konden dit op verschillende plekken ervaren. Dat kon zijn op school, bij
Villa Kanjel, zorgcentra, Fort Willem, kinderboerderij de Heeg, etc. Het was een
prachtige ochtend met veel blije gezichten en mooie ervaringen. Dit was mede mogelijk
door de ouders die voor het vervoer en begeleiding konden zorgen. Daarvoor hartelijk
dank!
De leerkrachten zetten de ervaringen en foto's in de schoudercom-blog. Zo kunt u als
ouders er ook van genieten!

