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Oud papier 

Op zaterdag 4 april zal er een oud papier container op de parkeerplaats bij de 
sporthal staan. Het oud papier wordt deze dag niet opgehaald. Mocht u toch 
het papier kwijt willen, wilt u het dan zelf komen brengen en in de container 

gooien?  

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van onze school 
 
Wij kijken terug op twee bijzondere weken. Het team heeft heel hard gewerkt om les-
pakketten te maken voor de kinderen. Ook hebben ze zich verdiept in digitaal thuisonderwijs. 
We zien een enorm betrokken team dat heel hard werkt om deze nieuwe manier van onder-
wijs vorm te geven. 
 
We realiseren ons dat thuisonderwijs best wat aanpassingen vergt van iedereen. Niet alleen 
van ons als team en van de kinderen, maar ook zeker van de ouder(s)/verzorger(s). Veel     
ouders zullen ook thuiswerken en dat vergt een hele organisatie. Wij willen jullie daarom dan-
ken voor jullie flexibiliteit, foto’s en berichten die we hebben ontvangen. 
 
Het kabinet gaat dinsdag 31 maart bekijken op welke wijze de coronamaatregelen worden 
voortgezet voor scholen. Dat zei premier Mark Rutte woensdagavond na afloop van het crisis-
overleg van het kabinet. Hier zullen we dus op moeten wachten. Tot die tijd blijven de maat-
regelen van kracht zoals wie die de laatste keer met u hebben gedeeld. Voor de meest       
actuele informatie verwijzen we naar: www.rivm.nl/nieuws. 
 
We mogen trots zijn op wat we met z’n allen gerealiseerd hebben in een korte periode.      
Samen zetten we de schouders eronder om het onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk 
in te richten. Wij wensen jullie de komende periode veel succes. Blijf gezond! 
 

Team obs de Akker 

 

We ontvangen veel leuke foto’s van hardwerkende kinderen. Hieronder staan er een paar. 

http://www.rivm.nl/nieuws

