Schansinfo 19 30 juni 2020

Laatste weekje
De laatste schoolweek staat ook altijd in het
teken van opruimen. Wilt u uw kind deze week
een plastic zak meegeven?

Even voorstellen: juf Nina

Woensdag organiseren we een feestelijke dag in
de klassen. De kinderen mogen deze dag verkleed
naar school komen en hoeven geen eten en
drinken mee te nemen.
De laatste schooldag is op vrijdag 3 juli. Die dag
zullen de kinderen van groep 8 een activiteit
organiseren.
De kinderen hoeven ook deze dag geen eten en
drinken mee te nemen. Alle kinderen mogen
verkleed naar school komen als ze dat leuk
vinden.
Rond 11:50 uur zwaaien we de kinderen van
groep 8 gezamenlijk uit. Laat bij de uitgang van
het hek aub zo veel mogelijk ruimte vrij voor de
ouders van groep 8 en blijf op de bekende 1,5
meter afstand van elkaar. Om 12:00 uur begint
vervolgens voor iedereen de vakantie!

Afscheid Marijke en Suzanne
Nu het einde van het schooljaar nadert, nemen
we ook afscheid van 2 leerkrachten; Marijke en
Suzanne. Wij hebben juf Marijke en juf Suzanne
leren kennen als enthousiaste en betrokken
collega’s en vinden het jammer dat zij De Schans
gaan verlaten. We bedanken ze dan ook hartelijk
voor hun inzet!

Beste kinderen en ouders van leuke school
"SWS de Schans",
Na de vakantie kom ik de donderdagen in groep
7/8 lesgeven. Dus werd mij gevraagd mezelf voor
te stellen (best lastig...).
Ik ben Nina Keun, getrouwd met Edwin Elferink
en onze zonen heten Nick, Tim en Michael.
Samen met onze hond Gipsy wonen we in Haren.
Ik ben 28 jaar geleden begonnen als juf in
Almere. Na 4 jaren terug verhuisd naar het
mooie Noorden en op "de Hekakker" gaan
werken. Als er teveel formatie is, vind ik het niet
erg om vrijwillig naar een andere school te gaan.
Zo heb ik 7 jaren met veel plezier op "de
Tandem" gewerkt en nu schuif ik graag door naar
jullie school.
Ik ben al even een paar keer geweest: een
prettige sfeer, aardige kinderen (leuk hoe
makkelijk een gesprek aangeknoopt wordt),
enthousiaste collega's in een heel mooi gebouw.
Met juf Lianne (een piepjonge oud-collega van
mij) al overleg gehad en ik heb enorm veel zin in
het nieuwe schooljaar! Ik wens jullie allen een
heerlijke, zonnige vakantie toe!
Harte groet, Nina
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Nieuwe school

Belangrijke data

Niet alleen de kinderen van groep 8 zullen onze
school gaan verlaten. Na de zomervakantie zal
ook Lauren uit groep 7 naar een andere school
gaan. We wensen haar daar een fijne schooltijd
toe.

30 juni

Bedankt!

1 juli

Vele activiteiten gedurende het schooljaar
kunnen niet worden georganiseerd zoals ze zijn
georganiseerd bij SWS De Schans. Daarvoor was
diverse hulp nodig van vele ouders.
Namens het team bedankt lieve (groot)ouders
voor de (kerst/ paas/ Sint) vieringen en andere
feestjes, schoolbieb, fietscontrole, OV/MRactiviteiten, identiteitscommissie,
sportbegeleiding, halen en brengen per fiets en
auto, decoratie, schoonmaken en ongetwijfeld
nog meer. Zonder uw hulp was dit nooit zo’n
succes geweest!

30 juni

2 juli
3 juli

6 juli t/m
14 augustus
17 augustus

Kennismakingsuurtje
groepen volgend schooljaar
Extra leuke dag groep 8
en afscheid
Feestelijke dag in alle
klassen
-Rapport mee
-Groep 8 vrij!
Laatste schooldag:
Alle kinderen om 12:00 uur
vrij!
Zomervakantie
Eerste schooldag

.
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Tentenkamp
It giet oan!
Nee, we hebben het niet over de Elfstedentocht, maar wel over het Tentenkamp in Een! In deze
bijzondere tijd hebben we na overleg met de gemeente toestemming gekregen om het
Tentenkamp door te laten gaan. Wel zullen we ons uiteraard houden aan de maatregelen van het
RIVM.
Gelukkig zijn die intussen flink versoepeld. Vuistregel: wie ziek is, blijft thuis en als volwassenen
houden we 1,5 meter afstand tot elkaar. We vragen ouders om hiervoor ook zelf
verantwoordelijkheid te nemen. Ook dit jaar vindt het Tentenkamp weer plaats op het sportveld de
Eenheid in Een bij het MFA de Schans.
Op 6 en 7 juli mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 onder begeleiding kamperen op het sportveld.
Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
De kinderen betalen een kleine bijdrage van € 10,-.
Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben inmiddels een opgave briefje mee naar huis
gekregen.
Deze is ook te vinden in de bijlage.

Organisatie:
Alida Van Dijk
Aukje de Jong
Bastiaan Bezu
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Bernard Nieborg
Tjitse van der Molen

Sport en Spelavonden in de zomervakantie

De volledig flyer is bijgesloten als bijlage

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit
groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl
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