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Data: 
 
4 februari Extra MR overleg  

15 t/m  

19 februari Voorjaarsvakantie 

1 april   MR vergadering  

 

 

 

 

 

Heropening scholen 

 
 
 
 
Zoals dinsdag 2 februari tijdens de persoconferentie bekend werd 
gemaakt, zullen de scholen met ingang van 8 februari hun deuren weer 
openen voor de leerlingen. 
Dit is ontzettend goed nieuws! 
 
 
We hebben echter wel te maken met nieuwe en andere  
richtlijnen dan bij de heropening na de lockdown in 2020.  
Op dit moment zijn we druk in overleg om te kijken  
hoe we dit gaan organiseren. Dit gebeurt eerst bovenschools  
(op Stroomm niveau), hierna vindt het overleg intern én met de MR 
plaats. 
 
Zoals in het bericht (via Parro) op woensdag 3 februari al werd mede 
gedeeld, zal u als ouder morgen uitgebreid geïnformeerd worden over de 
gang van zaken vanaf 8 februari a.s. 
 
 
We hopen iedereen weer snel te zien! 
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Post 

Vorige week ontvingen alle leerlingen post van hun leerkracht(en). Wat leuk dat daar zo enthousiast op gereageerd is. Wij werden weer heel blij van al die leuke reacties (in welke vorm dan ook)! 
 

 

 

 

Naschoolse activiteiten  

in gemeente Zaltbommel  

 

Op verschillende locaties in de gemeente 

Zaltbommel wordt verstoppertje  gespeeld 

en worden Stoepkrijtspel& georganiseerd! 

Geef je op via www.bommelerwaardbeweegt.nl 



OPROEP AAN ALLE KINDEREN: Doe mee aan NATUUR-FOTO-WEDSTRIJD ! 

 

Beste kinderen,                                                                                           

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden organiseert een 

superleuke natuur- fotowedstrijd.  
De organisatie ligt in handen van de afdeling Natuur en Milieu Educatie. Het 
Bezoekerscentrum is hét informatiepunt voor het rivierengebied. Je vindt hier 
informatie over het landschap, de natuur én de historie van het rivierengebied. 
 

De fotowedstrijd is bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en 

Waal en Zaltbommel. Misschien word jij wel de beste Junior-fotograaf! En sta je straks in de krant met de 

hele klas! De komende maand kun je lekker aan de slag door erop uit te trekken in de mooie natuur van ons 

rivierengebied! Maak zoveel mogelijk mooie natuurfoto’s! Zo hoef jij je niet te vervelen in deze saaie 

coronatijd!  

 

Je kunt de mooiste foto’s insturen in 3 categorieën:  

categorie 1: dier 

categorie 2: landschap 

categorie 3: dier en landschap 

 

Insturen van foto’s is mogelijk vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 

maart 2021 naar het volgende emailadres:  

educatie@bcdegroterivieren.nl  

 

 

De Spelregels: 

 Je zit op een basisschool binnen de gemeente West Maas en Waal, 
Zaltbommel of Maasdriel. 

 Je kiest voor één of meer categorieën. 
Je mag maximaal 3 foto’s opsturen. 

 De foto moet door jou zelf zijn gemaakt! 

         
   

 
De Jury: 
  Een vakkundige jury zal uit alle inzendingen de 
  mooiste foto’s kiezen. Die gaan wij dan exposeren 
  in het Bezoekerscentrum in Heerewaarden. 
  (exposeren = tentoonstellen)   
  De foto’s zullen te bezichtigen zijn:  
  tijdens de opening van de nieuwe expositie en óók 
  op onze website en onze facebookpagina! 
  De winnaar wint voor de héle klas een 
  súperspannende excursie naar Fort Sint Andries! 

Je mag maximaal drie 

foto’s opsturen, die 

door jou zelf gemaakt 

zijn. 

 Bij het insturen 

vermeld je  je naam,  je 

school en in welke 

groep je zit. 
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