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Volledige naam

Geboortedatum

Foeke Pieter Dijkstra

8-4-2012

Grieteke Schrama

23-4-2008

Anyke Tuinstra

1-4-2013

Abe Kamstra

29-4-2014

Clementine Graanoogst

29-4-2008

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag.
Afspraak maken
Ook in deze Coronacrisis kan het zomaar zo zijn dat u graag een afspraak wil maken
met mij om welke reden dan ook. In principe kan dat op dinsdag, woensdag en
vrijdag. Mail gerust even naar mooitaki@cbo-nwf.nl of t.zasburg@cbo-nwf.nl .
Schooltuin
De offerte en de tekening voor de schooltuin zijn binnen. Het beloofd iets prachtigs te
worden! We gaan nu kijken hoe we het financieel rond kunnen krijgen. Volgende
maand willen we u graag het ontwerp laten zien, al dan niet via de mail.
Huiswerk/ thuiswerken
De afgelopen 2-3 weken zijn we met elkaar in een stroomversnelling gekomen. Thuis
blijven, huiswerk, contact met de leerkracht op afstand, frustraties omdat je ergens
niet uitkomt of omdat dingen niet meer gaan zoals je gewend bent. Heel begrijpelijk
en het is ook niet makkelijk altijd.
Tijdens het schrijven van dit weten we nog niet of het langer gaat duren dan 6 april, al
zijn we wel sceptisch met het idee dat we 6 april weer open gaan.
We wensen jullie, de kinderen, maar ook zeker de ouders alle succes, geduld en rust
toe. We doen er alles aan om jullie te helpen waar maar mogelijk is. Geef aan waar u
hulp bij nodig heeft, dan reageren we hier op.
Nieuwe leerlingen
Ondanks de bijzondere tijd, zijn er ook nieuwe kinderen bijgekomen. In groep 7 zijn
Clementine en Hailey Graanoogst gekomen, in groep 2 Danillia Grüter en Nynke
Postma in groep 3. Van harte welkom, ondanks deze rare en bijzondere tijd. We
hopen ook voor jullie dat de school snel weer gaat beginnen.

Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur
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