Nieuwsbrief
30 maart 2021
Voor in de agenda
1 april
2 april
Maandag 5
april
20 + 21 april
23 april
24 april t/m 9
mei

Paasviering in de eigen
groep
Goede Vrijdag: alle
leerlingen zijn vrij
Tweede Paasdag: alle
leerlingen zijn vrij
Eindtoets groep 8
Koningsspelen (onder
voorbehoud)
Meivakantie: alle
leerlingen zijn vrij

alles over groeien en bloeien. Ze hebben
zaadjes geplant in de zaaibak die meester
Fons speciaal voor ze in elkaar heeft gezet.
Nu maar hopen op een goede oogst!

Aanpassingen
jaarkalender
Zoals u in een vorige nieuwsbrief al heeft
kunnen lezen, komt de studiedag van
woensdag 21 april te vervallen. Er wordt
die dag gewoon les gegeven.
Verder gaat de maandviering die gepland
stond op 16 april niet door vanwege de
corona-maatregelen.
De Koningsspelen staan in de jaarkalender
gepland op vrijdag 23 april. We zijn als
team nog aan het bekijken of we die dag
iets kunnen organiseren, dat binnen de
beperkende corona-maatregelen mogelijk
is. Zodra er meer bekend is, wordt u
hierover geïnformeerd.

Thema lente bij de
kleuters
De winkel bij de kleuters heeft plaatsgemaakt voor een echte moestuin. Binnen
het thema lente leren onze kleuters van

Het dak gaat eraf op
De Delta!
Helaas was dit letterlijk het geval op
donderdag 11 maart jongstleden. Tijdens
de voorjaarsstorm zorgde een enorme
rukwind er voor dat een deel van het dak
(boven het lokaal van groep 7/8) werd
opgetild. Totaal onverwacht, want in de
zomer is het volledige dak nog
gecontroleerd door ons dak
onderhoudsbedrijf (deze controle gebeurt
jaarlijks).
De ravage was enorm. Gelukkig waren er
vanwege de storm op dat moment geen
kinderen buiten. Die zaten allemaal veilig
in school. Wel is groep 7/8 na dit voorval uit

voorzorg naar een ander lokaal verhuisd.
Inmiddels is door inzet van de gemeente
het dak volledig gerepareerd en zit het
weer zo vast als een huis.

Welkom!
Naast nieuwe leerkrachten, hebben we
ook weer nieuwe leerlingen op school. Na
de kerstvakantie (en de lockdown) zijn
Bowie, Robert, Rafael en Marly in groep 1
gestart. In groep 3 is Hailey begonnen. We
wensen al onze nieuwe leerlingen een fijne
en leerzame tijd toe op De Delta.

Corona

Nieuwe gezichten
Vanwege alle corona-maatregelen
mogen ouders en andere volwassenen het
schoolgebouw nog steeds niet in (behalve
op afspraak). Hierdoor weet u wellicht nog
niet dat we al een tijdje een paar nieuwe
gezichten op school hebben rondlopen.
In groep 3/4 hebben we meester Gijs. Hij
vangt de dag op die is ontstaan na het
vertrek van juf Patricia. Hij staat op
donderdag voor deze groep. De andere
dagen is dat natuurlijk juf Wendy.
In groep 5/6 hebben we juf Christa. Zij
vangt daar de dagen op die na het
vertrek van juf Patricia zijn ontstaan. De
andere dagen staat meester Sven voor de
groep.
Op donderdag en vrijdag is sinds vorige
week ook juf Liesbeth in groep 5/6
aanwezig. Juf Liesbeth is nog in opleiding
en loopt mee met meester Sven.
We zijn heel erg blij dat we met deze
nieuwe collega’s alle vacatureruimte die
was ontstaan, weer hebben kunnen
invullen, ondanks het nog steeds
aanwezige lerarentekort.

Wat een pech. De leerlingen en leerkracht
van groep 3/4 zijn sinds gisteren voor de
tweede keer in thuisquarantaine,
vanwege een positieve Covid-19
besmetting. De ouders/verzorgers van
deze groep zijn zondagochtend per mail
door ons geïnformeerd over de situatie.
Gisteren konden ouders schriften e.d. op
school ophalen. Vanaf vandaag krijgen
deze leerlingen dus weer online les.
We hopen echt voor iedereen dat dit de
laatste keer is. Voorlopig zijn we nog niet
van dit nare virus af, dus nogmaals aan
iedereen het verzoek: houd je aan de
regels! Houd 1,5 meter afstand van elkaar,
draag een mondkapje en was regelmatig
je handen. Alleen samen krijgen we
corona onder controle.

Gratis sport- en
cultuuractiviteiten
Dat actief bezig zijn goed is voor de
gezondheid en het welzijn van kinderen
(en volwassenen) weet iedereen. In
Almere worden daarom allerlei sport- en
cultuuractiviteiten aangeboden voor jong
en oud. Op de website
https://sportencultuur.almere.nl is
informatie te vinden over het complete

(meestal gratis) aanbod. Snel even kijken
op de website dus, wellicht zit er iets voor
uw kind(eren) bij.

