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Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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16 mrt –
22 mrt

12

23 mrt –
29 mrt

13

30
03
06
10

14

mrt – 2 april: Oud papier
apr
apr – 9 april: Paasviering
apr
9 april: Paaslunch om 12.00 uur; Kinderen om 13.00 uur vrij
10 april: Goede vrijdag
2x per week schoolgruiten-woensdag en donderdag
Maandag: schoolmelk

Even bijpraten
Het is wel een heel bijzondere tijd. Het coronavirus beheerst ons dagelijks leven. En de ontwikkelingen
volgen zich in razend tempo op!
Vanmiddag is dus besloten, dat de scholen de komende drie weken gesloten zijn. Leerlingen van ouders,
die in bepaalde sectoren werkzaam zijn, kunnen op school opgevangen worden. Wilt u dan uiterlijk
vanavond om 20.00 uur mailen dat uw kind op school komt? De andere leerlingen blijven thuis.
Morgen zijn de leerkrachten, die op de maandag werken, op school. We vangen dus een groep leerlingen
op en zullen werkplannen maken voor de leerlingen die thuis zijn. Daarbij moeten we met verschillende
factoren rekening houden. We hopen dat we morgen de plannen klaar zijn, zodat de leerlingen vanaf
dinsdag ook thuis aan het werk kunnen gaan.
Verder zou ik graag een appgroep willen maken, met daarin alle mobiele nummers van u als
ouder en verzorger. Dit wordt dan een appgroep, waarin alleen ik mededelingen kan doen,
en waarin u niet kunt reageren. Hierbij vraag ik dus toestemming om uw nummer in deze
groep te mogen zetten. Wanneer u maandagavond om 20.00 uur niet gereageerd heeft, ga
ik ervan uit dat u hiervoor toestemming geeft. Ik kan u dan via de app ook op de hoogte
brengen van het laatste nieuws!
Alle activiteiten voor de komende drie weken zijn dus afgelast. Hoe het daarna verder gaat? We hebben
geen idee! Dit is natuurlijk ook een heel uitzonderlijke situatie. We zullen u op de hoogte blijven houden
van de ontwikkelingen via de mail, Facebook en via de app.
Lego League
Onze school doet mee met groep 6 voor de junior Lego League en groep 7-8 doet mee aan de First Lego
League. Vanaf maart zullen de projecten beginnen. Hoe het traject van Lego League er nu precies uit
komt te zien, is nog niet bekend. Komende drie weken kan er dus niet aan het project gewerkt worden.
Andere schooltijden
Drie ouders en leerkrachten hebben aangegeven in de werkgroep andere schooltijden te willen. De
werkgroep Andere Schooltijden zal vragen verzamelen, die gesteld kunnen worden over voor- en nadelen
van schooltijden bij verschillende andere scholen. De eerste bijeenkomst zal gepland worden, nadat de
scholen weer open zijn!
Ouder praatochtend
De eerste ouder praatochtend is inmiddels geweest. De ouders hebben gesproken over mogelijke
onderwerpen voor deze ochtenden. De tweede bijeenkomst zou dinsdagochtend zijn en over voeding
gaan. De schoolverpleegkundige was uitgenodigd voor de derde bijeenkomst op 1 april. Maar deze
bijeenkomsten komen dus ook te vervallen…

Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor ‘het goede doel’.
Dit schooljaar is het doel: geld in te zamelen voor De Stichting Hulp
Tsjernobylkinderen Mussel-Onstwedde. En alle kleine beetjes helpen!
Oudcpapier
Het oud papier is weer opgehaald op 5 maart. Fijn, dat er steeds ouders klaar staan
om het oud papier op te halen!!! De volgende dag, dat het oud papier opgehaald
wordt, is donderdag 2 april. Of dat ook gaat gebeuren, is op dit moment nog niet
zeker.
Schoolgruiten
De komende weken wordt er geen schoolfruit bezorgd bij school. Op 16 april
ontvangen we voor de laatste keer fruit.
Schoolmelk
Afgelopen week hebben de kinderen op maandagmorgen een bekertje melk gekregen. We verplichten de
kinderen niet om melk te drinken. Maar we merken, evenals bij het schoolfruit, dat samen eten en drinken
stimuleert. De komende weken zal er geen schoolmelk bezorgd worden bij school.
Paasviering, knutselronde en -lunch
Als de scholen weer open zijn, is het de bedoeling, dat we op donderdag 9 april, met de kinderen het
paasfeest gaan vieren in de klas. En dan houden we na de kleine pauze een knutselronde, waarvoor de
kinderen zich kunnen inschrijven. Het zou fijn zijn als er (weer) enkele ouders kunnen helpen! Heeft u
een leuk idee voor een knutselwerkje en kunt u hierbij helpen? Dat zou heel fijn zijn!!! Onkosten, die u
maakt, kunnen gedeclareerd worden. Om 12 uur willen we dan graag lunchen met de kinderen en ook
hiervoor doen we een beroep op u. Wilt u meehelpen met de lunch?
We wachten de ontwikkelingen nog even af, maar als de scholen weer open zijn, gaat deze activiteit
door. Via de mail kunt u zich dan opgeven of u mee wilt en kunt helpen met de knutselronde of het
lopend buffet!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
14 mrt
17 mrt
18 mrt
24 mrt
25 mrt

Merel
juf Gea
Loïs
Jurjan
Wout

gr 4
gr 1
gr 3
gr 1

Belangrijke data (waar we afwijken van het normale rooster):
Alle data zijn nog onder voorbehoud.
16 mrt – 6 apr.:
Scholen zijn gesloten
9 april:
Paasviering in de klas, knutselronde en paaslunch.
22 april:
Werkdag team, kinderen zijn vrij.
24 april:
Koningsspelen.
20 mei:
Schoolreisje groep 1 t/m 6.
17 - 19 juni:
Schoolkamp groep 7-8
22 - 26 juni:
Feestweek 100-jarig bestaan school.
1 juli:
Werkdag team, kinderen zijn vrij.
2 juli:
Afscheid juf Dieta.
3 juli:
Laatste schooldag.

