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Weekkaart maandag 9 — vrijdag 13 december 2019 

WEEKKAART 
9 DECEMBER 2019 - 
13 DECEMBER 2019 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 10 DECEMBER 2019 
Groep 1-2: biebboeken ruilen 

WOENSDAG 11 DECEMBER 2019 
Groep 3-4: biebbus 

DONDERDAG 12 DECEMBER 2019  
De kinderen zijn vanmiddag vrij 
18:00-21:00 uur KERSTMARKT 

VRIJDAG 13 DECEMBER 2019 
 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
 
BSO: Het is ondertussen alweer een paar weken geleden dat jullie wat gehoord hebben over de ontwikkelin-
gen van de voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO) dit wordt samen vaak buitenschoolse opvang 
(BSO) genoemd. Er is een nieuwe teamleider speciaal voor de BSO aangenomen bij stichting Peuterwerk. Haar 
naam is Ilona Benjamins. Zij zal de ontwikkelingen en acties overnemen die nu al lopen.  
Achter de schermen worden er voorbereidingen getroffen. Ilona zal aanwezig zijn op de kerstmarkt om informatie te 
geven over de BSO. Ook zullen er inschrijfformulieren klaarliggen op deze avond. Ook op woensdag 18 december 
zal Ilona van 12:00 tot 13:00 uur op school aanwezig zijn om informatie te delen. Wil je nu al graag informatie of heb 
je vragen, dan kun je Ilona een e-mail sturen op: i.benjamins@konn.nl  
 
Typecursus: Doe je mee aan de typecursus? Deze week wordt je op vrijdag verwacht i.v.m. de kerstmarkt 
die op donderdag valt.  
 
Uit de MR/SAC: Er wordt een werkgroep samengesteld die een enquête gaat opstellen omtrent de schooltij-
den. In deze werkgroep komen ouders en teamleden uit verschillende geledingen (MR, SAC, OR) en er zullen ook 
nog een aantal ouders aansluiten die niet in de MR, SAC of OR deelnemen.  
 
Engelse toets: De kinderen van groep 6 hebben voor het eerst leerwerk meegekregen voor Engels. Dinsdag 
17 december staat er namelijk voor het eerst in groep 6 een toets Engels gepland. Juf Milja gaat deze toets samen 
met de kinderen maken. Onlangs hebben de kinderen deze toets ook al samen bekeken, zodat ze weten wat er van 
hen verwacht wordt. Ook gaan ze samen nog oefenen in de klas. De kinderen kunnen (samen met ouders) de woor-
den thuis ook nog eens doornemen, dit is niet verplicht. Hierbij hoeven ze alleen het Nederlandse antwoord te ge-
ven. De kinderen hoeven bij deze toets de woorden niet te kunnen schrijven omdat het allemaal meerkeuze vragen 
zijn. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd even bellen, mailen of langskomen.  
 
Kerstmarkt: In de bijlage van de e-mail zit een aparte informatiebrief over de kerstmarkt. We realiseren ons dat 
het wat onoverzichtelijk is in de weekkaart, vandaar dat we alles even op een rijtje hebben gezet.  
 
Sponsoren: We zijn heel erg blij met onze sponsoren voor de kerstmarkt. Mede door hen hebben we mooie 
prijzen te vergeven. We zijn van plan om de logo’s van de sponsoren op te hangen tijdens de kerstmarkt. Heb je je 
logo nog niet opgestuurd, dan kun je dat e-mailen naar directie.gerardusmajella@catent.nl (Heb je een sponsor ge-
regeld waarvan de kinderen niet bij ons op school zitten, wil je dit e-mailadres dan doorgeven?) 
 
Kerstbrunch: Op de laatste donderdag voor de kerstvakantie verzorgt de school in samenwerking met de 
ouderraad een kerstbrunch. Willen jullie de kinderen een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven voor 
deze gezellige maaltijd? 
 

MAANDAG 9 DECEMBER 2019 
Juf Wendy jarig 


