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MEESTER  BERT  GAAT  

ONS  VERLATEN !
22 april is het echt zijn 
laatste werkdag!
Donderdag 22 april vieren we met
de kinderen op het schoolplein het
afscheid van Bert. Vanwege corona
kiezen wij ervoor dit alleen met de
kinderen te doen en helaas niet met
de ouders. We gaan er toch een hele
gedenkwaardige dag van maken!

Bert gek op kerst is.
Hij een motor met zijspan heeft.
Hij 1 keer per jaar met lichamelijk/
verstandelijk gehandicapten een dag met deze
motor meerijdt.
Dat er dan iemand bij hem in de zijspan mag.
Hij gek van de natuur is. 
Hij alles hier in de school weet te vinden (dat
wordt straks een probleem want wij weten de
helft niet). 
Hij altijd mantelzorger van zijn moeder is
geweest op de maandagmiddag (nu heeft ze
een mooi plekje in Hasselt gekregen).

WIST  U  DAT . . . . .



Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Vandaag een speciale editie van onze nieuwsbrief. 
Vandaag alvast extra aandacht voor Bert die volgende week
maandag zijn laatste week in zal gaan als conciërge van De
Marshof. Na 30 jaar trouwe dienst, zal hij afscheid gaan nemen
van ons. Vandaar in deze nieuwsbrief een speciaal woord van
dank aan Bert voor alles wat hij heeft gedaan voor de kinderen,
medewerkers en ouders van De Marshof.
Als je denkt aan De Marshof dan denk je aan Bert. 
U zult hem vast aan de telefoon hebben gehad, als u s 'ochtends
naar school belde. Altijd zorgt hij ervoor dat het hek open is van
het plein, het kopieerwerk klaarligt voor de klassen, dat
onvoorziene omstandigheden, zoals lekkages zo snel mogelijk
opgelost worden en nog zoveel meer! Deze paar extra handen
hebben ons veel werk uit handen genomen en mede daardoor
kunnen wij op een fijne wijze werken met elkaar. 
In de 30 jaar als conciërge heeft Bert meerdere scholen onder zijn
hoede gehad maar het afgelopen jaar is hij volledig weer
aanwezig geweest op de Marshof. Dit had te maken met de
coronaperiode en het op één school moeten werken i.v.m. het
minimaliseren van wisselingen van personen. Heel fijn dus dat
Bert zijn laatste jaar, voor zijn pensioen volledig op De Marshof
kon zijn. Wij gaan dat zeker missen. Bert kent de school door en
door, beter dan de meesten van ons. Maar gelukkig krijgen we
een goede vervanger (meester Patrick) voor drie dagdelen in de
week. En Bert zal betrokken blijven. We kunnen hem altijd bellen
om te vragen of hij mee het bos in wil gaan met de kinderen of
om te assisteren op kamp etc.....We nemen afscheid van Bert. Dat
doen we met een lach en een traan. We gunnen hem zijn
verdiende vrije tijd en wensen hem veel geluk toe. Bert heeft veel
hobby's en zal vast en zeker weer een nieuwe draai gaan geven
aan deze nieuwe fase in zijn leven. 
Bert ontzettend bedankt voor je toewijding aan de kinderen,
medewerkers en ouders van De Marshof. We gaan je zeker
missen!

Met hartelijke groet,
Team De Marshof
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AGENDA

23 april

26 april

 
13 mei  

14 mei

Koningsspelen

Meivakantie 
(t/m 7 mei)

Hemelvaartsdag;
kinderen vrij

Kinderen vrij

NATIONALE  BUITENLESDAG
13 april was het nationale buitenlesdag. Verschillende
groepen hebben van alles buiten geleerd. Van
dominostenen leggen tot alfabetspel. 

ZIEK/ABSENT  MELDEN  VIA 

DE  SCHOOLAPP

Na de meivakantie is het ook
mogelijk om via de schoolapp
uw kind absent te melden. U
ziet op het startscherm van de
SchoolApp de button absentie
melden, daarna volgt de
mogelijkheid via een duidelijk
invulscherm het kind ziek te
melden.

17 april

24 april

28 april

30 april

   1 mei

   8 mei
   9 mei
 
10 mei
 12 mei

 15 mei

 16 mei

 20 mei


