Weekkaart maandag 16 — vrijdag 20 december 2019

WEEKKAART
16 DECEMBER 2019 20 DECEMBER 2019
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 16 DECEMBER 2019
DINSDAG 17 DECEMBER 2019

Groep 1-2: biebboeken ruilen
Groep 6: toets Engels

WOENSDAG 18 DECEMBER 2019

Groep 5 t/m 8: biebbus
12:00-13:00 uur voorlichting BSO

DONDERDAG 19 DECEMBER 2019

Inloopspreekuur School Maatschappelijk Werk
Alle kinderen zijn om 14:00 uur vrij
Alle kinderen zijn om 11:45 uur vrij

VRIJDAG 20 DECEMBER 2019

Bijzonderheden/aankondigingen
Opbrengst kerstmarkt: We kijken terug op een zeer geslaagde avond. We vonden het gezellig en hebben
genoten van de betrokkenheid. Natuurlijk waren we ook benieuwd naar de opbrengst en zijn gelijk aan het tellen
gegaan. De opbrengst van de kerstmarkt is €1519,01. Met dit bedrag gaan we de kinderen erg blij maken. We zullen
jullie op de hoogte brengen zodra we weten wat we met dit bedrag gaan doen.
Groep 6: 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 woorden
thuis ook nog eens doornemen, dit is niet verplicht. Hierbij hoeven ze alleen het Nederlandse antwoord te geven. 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.
BSO: Tijdens de kerstmarkt is er de mogelijkheid geweest om informatie te verzamelen over de BSO. Ook
deze week kun je nog vragen stellen of informatie ontvangen. Op woensdagmiddag komt Ilona Benjamins op school
en is beschikbaar voor ouders/verzorgers. Wil je nu al graag informatie of heb je vragen, dan kun je Ilona een e-mail
sturen op: i.benjamins@konn.nl
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? De kinderen zijn allemaal om 14:00 uur vrij op deze donderdag.
Kerstvakantie: Alle kinderen kunnen vanaf vrijdagmiddag 20 december genieten van de kerstvakantie. Dit
geldt ook voor de kinderen van groep 5 t/m 8, zij zijn vrijdagmiddag al vrij.
Ouderbijdrage: Een behoorlijk deel van de ouders heeft de ouderbijdrage al overgemaakt. Dat is fijn voor de
bekostiging van de feestelijke dagen en noodzakelijk voor de schoolreisjes. Als je het nog niet hebt overgemaakt, wil
je dat dan zo spoedig mogelijk doen?
Wist u dat…
… We een bericht hebben ontvangen van Pastor Wielens? Hij schrijft dat er aanstaande zaterdagavond 14 december tijdens de viering in onze kerk wederom een kinderwoorddienst is ter voorbereiding op het komende Kerstfeest.
Op zaterdag 21 december is er de laatste kinderwoorddienst in de advent.
… De Beek tijdens de kerstmarkt geld heeft opgehaald voor een duo-fiets? Met de verkoop van hun spullen hebben
ze €110,- opgehaald.
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