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Vrijdag 25 februari 2022
Carnaval in ‘t Malse Arckeldurp

Agenda
28 feb
7 mrt
14 mrt
22 mrt
25 mrt

Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
MR vergadering
Maandsluiting groep 8

Invoering versoepelingen
Het voelde bij een aantal kinderen deze ochtend
nog onwennig, maar de mondkapjes mochten
inderdaad vanaf vandaag af. Daarnaast hoeft er in
het onderwijs vanaf vandaag ook geen afstand
meer gehouden te worden.
De basisregels blijven wél gelden. Dat betekent
handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,
geen handen schudden, met klachten testen en
thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft
het dringende advies om twee keer per week een
preventieve zelftest te doen van kracht voor het
onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7
en 8.

CarNIEval 2022
Hoewel het door de titel leek dat er helemaal ‘NIE’
een carnaval op De Schakel gevierd zou worden,
was dat in de praktijk wel anders. Door de school, in
de aula en in de eigen klassen in gehost, de
polonaise gelopen en zijn diverse spelletjes
gespeeld.
Na een dagje carnaval op De Schakel is het nu tijd
voor de voorjaarsvakantie.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie,
waarbij door alle versoepelingen wil veel meer
mogelijk is. Veel plezier!

Vrijdag 25 Februari :
- Rakkertjes bal in De Weesboom 19:11 uur Met
kinder DJ
Maandag 28 Februari:
- Carnavalsmysterie voor de kids 12:11 uur
Leuke spellentocht door het Arckeldurp
Start en finish is bij De Weesboom,
de spellen (in totaal 8) vinden plaats bij de 4
horeca gelegenheden, te noemen:
Café de Straat De Pub
Café De Ster
De Weesboom
Men mag zelf invullen in welke volgorde men
de route gaan aanvangen.
Dinsdag 1 Maart :
Kindercarnaval in De Weesboom 14:11 uur
Leuke middag dansen en hossen met
carnavals muziek

Sportactiviteiten Spel&
Namens de buurtsportcoach van Spel& Welzijn
Bommelerwaard willen we de activiteiten voor
tijdens de voorjaarsvakantie onder de aandacht
brengen. Dit keer organiseren zij in de
voorjaarsvakantie een sportactiviteit voor de
groepen 1 t/m 6 in Hedel en Kerkdriel, bij de
gymzaal de Hooge Wal en in de Kreek.
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