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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Als bijlagen 2 brieven (een korte en lange versie, beide met dezelfde inhoud) over het
heropenen van de scholen op maandag 8 februari. Verdere informatie/instructies over hoe
wij het als school specifieker gaan organiseren ontvangt u morgen via de mail en Parro van
ons.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts, directeur

INLEVEREN CHROMEBOOKS
Voor het ingaan van de lockdown hebben we chromebooks uitgeleend aan leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 die geen devices thuis hebben. Om komende maandag 8 februari zo goed
mogelijk te kunnen starten, willen wij u vragen om de geleende chromebooks morgen,
vrijdag 5 februari, in te komen leveren. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te
laten plaatsvinden, hebben we het een en ander op een rijtje gezet.
Inlevertijden chromebooks vrijdag 5 februari:
12.00 uur tot 13.45 uur
14. 45 uur tot 16.30 uur
- Per gezin levert één ouder/verzorger het/de chromebook(s) in
- Alle chromebooks worden opgeladen ingeleverd met oplaadkabel
- Leerlingen in de noodopvang leveren hun chromebook op school in
- Bij het inleveren worden de chromebooks gecontroleerd op defecten of beschadigingen
- Bij het inleveren wordt er 1.5 meter afstand gehouden en na het inleveren graag het
schoolplein direct verlaten
- Het dragen van een mondkapje is verplicht
Wij spreken de verwachting uit dat alle chromebooks morgen ingeleverd worden.
Met vriendelijke groet, Marc Embregts, directeur

‘TAANGT ERVAN AF’
Beste ouders en/of verzorgers,
Het thema van Kielewei (en ut Kielegat) tijdens carnaval is dit
jaar ‘Taangt ervan af’. Nou een toepasselijker thema hadden
we niet kunnen kiezen. Want door corona hing het er lange
tijd vanaf of dit feest op school wel door zou kunnen gaan.
Na lang wikken en wegen willen we onze leerlingen dit
gekke, ontspannende feest niet onthouden; juist nu na al het
harde online leren.
Natuurlijk hebben wij, gezien de RIVM richtlijnen,
aanpassingen moeten verrichten maar …...het carnavalsfeest
gaat dit jaar door op school, niet zo groots en uitbundig als u
gewend bent van ons, maar toch…...

Op maandag 8 februari wordt het schoolbrede carnavalsproject van St. Kielegat in alle
groepen opgestart. Alle juffen en meesters geven deze week enkele carnavalslessen en gaan
de ramen en klas leutig versieren in de kleuren rood en oranje. Zoals u weet de kleuren van
Ut Kielegat.
Vrijdag 12 februari staat de carnavalsviering op BS Kielewei voor de deur. Dit jaar zal de
viering geheel IN de klas plaatsvinden volgens de actuele richtlijnen. De kinderen moeten in
de ochtend gewoon hun fruit, drinken en lunch meebrengen (natuurlijk blijft iedereen
gezellig over). De ouderraad zorgt deze dag voor iets lekkers te snoepen en te drinken. De
juf/meneer verzorgt een leuke dag in de klas vol knotsgekke leutdingen. We zorgen ervoor
dat dit activiteiten zijn die uw kind zittend op de stoel achter zijn/haar tafeltje kan doen. Ook
zijn er een aantal zaken die voor de klas plaatsvinden, maar dan betreft het steeds 1 leerling.
Iedereen komt dus vrijdag 12 februari verkleed naar school. Op school hebben wij de
afspraak dat leerlingen geen scherpe voorwerpen / objecten mee mogen nemen naar
school. Wij willen u vragen om hierop te letten bij het carnavalskostuum van uw kind.
Natuurlijk mogen de kinderen accessoires meebrengen, maar dan wel op eigen risico.
Serpentines zijn deze dag toegestaan, maar nepwapens, serpentine-spuitbussen en confetti
niet.
Het belooft een mooi feest te worden…….even samen gek doen, alles vergeten en zorgeloos
ontspannen…..is dat niet de ware carnavalsgedachte?
Wij hopen op een gezellige dag….
Met leutige groetselzzz van de Carnavalswerkgroep; alaaf you!

BREAKING NEWS......
De afgelopen weken waren raar maar waar……
Lockdown, alleen online contact. Vreemd, maar toch doet onze groep 4/5 er alles aan om
gemotiveerd en alert blijven. Het maakt niet uit: moettaken en magtaken, alles pakken zij
aan, om van deze periode van ons leven iets positiefs te maken.
Vandaag alweer een hoogtepunt!. Siem en Frederique hebben met onze mummie magtaak
het Jeugdjournaal gehaald! Wat een succes en eer, we hebben nu 2 BN- ers in onze de klas !
We zijn zo trots op al onze kids......ondanks alles hebben we gewoon enorme stappen
voorwaarts gezet. Complimenten voor alle kinderen maar ook voor alle vaders en moeders.
Zonder jullie hadden we deze klus niet voor elkaar gekregen. Dank voor jullie steun en
medewerking...
Samen zijn we Weilust!
Corné en Ingrid ( de enorm trotse leerkrachten van groep 4/5!!!)

