Aalden, 26-04-2021

Aan de ouders en verzorgers van onze kinderen.
To all parents/caregivers,
Op dit moment werken we vanwege de Corona maatregelen in 4 groepen en zijn er 44
kinderen.
At this moment 44 childeren are visiting our school.
Koningsdag kinderen vrij.

Deze week zijn alle scholen
in Nederland, morgen op
dinsdag 27 april vrij. We
vieren dan Koningsdag.
This week all the schools in
the Netherlands are closed
at Tuesday 27 april. We
celebrate Koningsdag (the
birthday of our King).

Koningsspelen
Vrijdag 30 april verzorgen
we bij ons op school een
feestelijk programma voor alle kinderen in de ochtend. De vakantie begint voor alle kinderen
om 12.00 uur!!
Friday morning, 30 april we will present a festivity programm for our childeren, The vacation
will start at 12.00 o’çlock.
Meivakantie
Alle scholen in de gemeente Coevorden hebben meivakantie van 3 mei tot en met 14 mei
2021!!!!!!!!
De school begint dan weer op maandag 17 mei.
For all the schools in the gemeente Coevorden there is “meivakantie” (may-vacation) . It
starts at 3 May until 14 May. We expect our childeren to be back at school Monday 17 May.
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De lente komt er aan/ Spring is coming
Gelukkig wordt het elke dag een beetje warmer en kunnen we zien dat de lente in aantocht
is. Op school werken we veel over de natuur, want ook daar zien we dat het lente wordt.
Samen met Andries en de huismeesters van het COA hebben we een huisje voor de
metselbij opgehangen en bloemzaadjes gezaaid.
It’s good to know that spring is coming. The sun is shining more powerfull every day. At
school the childeren also work and learn a lot about the nature . Together with Andries the
technical man from COA we attached a litlle house for special bees an also we sowing all kind
of flowerseeds.

Vriendelijke groeten,
Kind regards,
Alle medewerkers van de Smeltkroes.
Team Smeltkroes.

