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Info:
Deze week was het wereldgezondheidsdag. Deze jaarlijks terugkerende dag is in het leven geroepen
door de World Health Organisation om extra aandacht te vragen voor gezondheid en ziektes in de
wereld. Laten we de wereld eerlijker en gezonder maken voor iedereen. Dat is dit jaar het thema van
deze dag. De coronacrisis zorgt nog steeds voor veel problemen wereldwijd. Laten we omkijken naar
elkaar en dankbaar zijn voor de kleine stappen vooruit die we kunnen zetten.
Gisteren toch weer even een spannend moment toen bleek dat juf Debby klachten had. Uit voorzorg
is de klas vandaag thuis gebleven. Gelukkig bleek vanmorgen dat de uitslag negatief was.

Koningsspelen 2021:
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van
6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en
Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats
op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Dit jaar vinden de Koningsspelen plaats op vrijdag 23 april. Ook
wij doen uiteraard mee!
Misschien heeft u een al een ‘move’ gezien van de kinderen? Het thema van de Koningsspelen is dit
jaar IK + JIJ = WIJ. In deze tijd hebben we elkaar hard nodig. Met dit thema willen we laten zien dat
samen ons nét dat beetje extra geeft. (bron: www.koningsspelen.nl)
Op het Klaverblad zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen voor deze dag. Samen met
meester Sjorick plannen we een dag vol leuke en sportieve uitdagingen. Ondertussen luisteren we in
de groepen naar het lied ‘Zij aan zij’. Een sprankelend en vrolijk lied met super coole moves 

Klaverbabbels:
Soms horen wij prachtige uitspraken van onze leerlingen. We willen deze graag met u delen.
Onderbouw: “Juf ik zag een lammetje bevallen worden.”
Middenbouw (bij het demonteren van de tussenwand in de gemeenschappelijke ruimte): “Dat
hebben de Bob de Bouwers net gedaan!”

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
12/04
13/04
14/04
15/04
16/04

Activiteit
15.00 Teamvergadering
13.00 OR

Activiteit
IB-er aanwezig
Directie aanwezig
Directie aanwezig
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