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Beste ouders/verzorgers,
Een school zonder kinderen is echt heel vreemd en absoluut niet leuk. We hebben natuurlijk inmiddels met
iedereen wel weer contact op verschillende manieren, maar we blijven hopen dat we iedereen heel snel weer
gezond en wel op school mogen begroeten.
Toch kunnen we niet vaak genoeg zeggen, hoe trots we zijn op u als ouders en op alle kinderen die zo snel
hebben omgeschakeld en nu net zo hard werken als op school. U als ouders heeft er een enorme taak
bijgekregen en waarderen ontzettend de inzet waarmee u samen met ons het onderwijs op afstand draaiende
heeft gekregen en ook houdt. Petje af!
Deze week werken we nog volgens het rooster dat u reeds via de mail heeft ontvangen van de leerkracht(en)
van uw kind. Hierna is het meivakantie tot en met 5 mei.
Hoe de situatie er na 5 mei, ofwel na 28 april, gaat uitzien, met betrekking tot de opening van de scholen, is
voor ons ook nog niet duidelijk.
Op 21 april (in de vakantie dus) zal er een persconferentie worden gehouden waarin er meer over eventuele
versoepeling van de maatregelen en het effect op het onderwijs met ons allemaal zal worden gedeeld. Op basis
van deze gegevens, zullen wij op 22 april met het gehele team overleg hebben over wat dit betekent voor De
Appel en hoe ons onderwijs er na de meivakantie uit zal gaan zien.
Wij willen u daarom vragen om ook in de meivakantie uw mail in de gaten te houden, zodat wij u via
MijnSchoolinfo kunnen voorzien van het laatste nieuws.
Wij wensen u een fijne vakantie in goede gezondheid toe!
Blijf gezond en tot snel!
Met vriendelijke groet,
Josien Kats

Belangrijke data
•
•

18 april t/m 5 mei Meivakantie
Volgt via MSI

Afscheid van meneer Rien

Op 25 maart was het de officiële laatste werkdag van meneer Rien. We hebben hem met een taartje
en een ABC (via Microsoft Teams) nog even een beetje in het zonnetje gezet. Meneer Rien geniet nu
van zijn welverdiende pensioen. Hij vond het wel erg gek om op deze manier, zonder kinderen en
ouders, afscheid te nemen van De Appel en heeft daarom beloofd om, zodra
we weer allemaal naar school kunnen komen, nog langs te komen ook u en jullie
allemaal gedag te zeggen!

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Er is mij gevraagd om even een kort stukje te schrijven voor deze nieuwsbrief.
Ik ben dus Sjoerd Brommeijer bijna 44 jaar oud en per 1 april van dit jaar jullie
nieuwe conciërge. Wel een gekke start zo, op een school zonder kinderen. Ik
hoop jullie snel te ontmoeten.
Verder heb ik een hele lieve vriendin Annemieke, waarmee ik verloofd ben.
Een dochter van 11, Jannica en 2 bonusdochters Milou (11) en Mirthe (8). En
2 konijnen Tina en Tony. Met z'n allen wonen wij in Fijnaart en een oud huis
wat in ook nog probeer op te knappen. Gelukkig ben ik hiermee al een heel
eind. Voordat ik bij jullie op school kwam werken werkte ik 40 uur per week
als huisartsenpost chauffeur op de huisartsenpost in Roosendaal. Ik zorg dat
een huisarts bij een patiënt komt in de avond nacht en weekenden. En dan
help ik de arts met allerlei medische dingen. Dit blijf ik nog doen maar dan
voor 15 uur per week naast mijn baan als conciërge.
Ik hoop dat we er na de coronacrisis met elkaar op school een mooie tijd van gaan maken.
Groetjes
Sjoerd Brommeijer.

Nieuws uit de Peutergroep

We hebben elkaar al even niet meer gezien door de coronacrisis. Gelukkig hebben we de meeste van jullie wel
gesproken. Ook krijgen we leuke reacties op de berichtjes die we plaatsen in de ouderapp.
Helaas lijkt het voor jullie niet mogelijk om foto’s te plaatsen in de ouderapp, maar die kunnen natuurlijk wel
gestuurd worden via de mail. appelpto@kober.nl
We hebben zo al mooie foto’s van het knutselwerkje ontvangen. Jullie hebben goed je best gedaan met het
knutselpakket dat we rondgebracht hebben!
We hopen natuurlijk dat we jullie snel weer op de peutergroep gaan zien. Mocht dit toch nog even duren, dan
kunnen we ook gaan videobellen. Dan zien we elkaar toch een beetje. Hiervoor moeten papa of mama even
een app downloaden op hun computer/laptop/ telefoon. De app heet Microsoft Teams, en die kun je
downloaden via de Playstore van google. Als dat gelukt is kunnen we gesprekken plannen.
Papa’s en mama’s die de ouderapp nog niet hebben moeten die ook maar snel installeren op de telefoon. Ook
dat kan via de Playstore. Altijd al, maar vooral nu, heel belangrijk omdat we via die app de informatie en foto’s
delen.
Maar eerst is het, hoe gek ook in deze tijd, meivakantie. Dat is van 18 april t/m 5 mei. Als het een beetje mee
zit kunnen we dan toch een beetje genieten van lekker weer.
Ga maar fijn een rondje wandelen met papa en/of mama, maar houd afstand van andere mensen hè? En blijf
gezond allemaal!

