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Weekkaart maandag 13 — vrijdag 17 januari 2020 

WEEKKAART 
13 JANUARI 2020 - 
17 JANUARI 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 14 JANUARI 2020 
Groep 1-2: biebboeken ruilen 
Jeugdverpleegkundige 

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 
Groep 5 t/m 8: biebbus 

DONDERDAG 16 JANUARI 2020  
Groep 5-6: toets Meander thema 7 

VRIJDAG 17 JANUARI 2020 
Groep 7-8: 8:00 uur excursie naar Gevangenismuseum 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Fietsen: Er zijn veel kinderen die op de fiets naar school komen. Als ze ‘s 
morgens van huis vertrekken is het nog donker. Willen jullie met de kinderen 
afspreken dat ze hun licht aandoen op de fiets om ongelukken te voorkomen?  
Jeugdverpleegkundige: Op 8 januari zijn een aantal kinderen uit groep 7 op 
bezoek geweest bij de jeugdverpleegkundige. De kinderen worden opgeroepen 
als ouders/verzorgers de vragenlijst hebben ingevuld in het mijn-kinddossier. 
Maandag 13 januari komt de jeugdverpleegkundige weer op school en zullen de 
kinderen uit groep 2 opgeroepen worden, als de vragenlijst vooraf is ingevuld. Zo nodig komt ze ook dinsdag 14 ja-
nuari. 
Grej of the day: Na de kerstvakantie zijn we gestart met Grej of the day. De kinderen van groep 5 t/m 8 krij-
gen vandaag (op vrijdag 10 januari) weer een raadsel mee om op te lossen. Op maandag wordt de oplossing be-
sproken in de klas. De onderwerpen en vraagstukken zijn gericht op algemene kennis. Veel plezier met het oplos-
sen dit weekend! 
Overblijf: De afgelopen dagen hebben we (bij goed weer) de grote groep gesplitst tijdens het overblijven. Na 
alle veranderingen en aanpassingen evalueren we hoe het loopt. Ook bij de aanpassingen in de organisatie van de 
overblijf hebben we geëvalueerd. We komen tot de conclusie dat het beter te organiseren is als de jongsten (groep 1 
t/m 4) eerst binnen komen lunchen en dat de oudsten eerst buiten gaan spelen. We draaien de planning dus om 
vanaf maandag 13 januari.  
Groep 1-2: In de klas zijn de kinderen begonnen aan een nieuw thema. De komende tijd zullen ze allerlei acti-
viteiten doen die te maken hebben met kunst. De letter die centraal staat in dit thema is de [k]. Alle kinderen mogen 
materialen meenemen die beginnen met de [k], deze worden verzameld op de lettertafel. Op deze manier zijn de 
kinderen spelenderwijs bezig om de letters te leren kennen. Zo hopen we dat de kinderen van groep 2 aan het eind 
van het schooljaar minimaal 15 letters kunnen herkennen.  
Staking: We maken komende week een beslissing over de stakingsdagen die gepland staan op 30 en 31 ja-
nuari. Zodra we een beslissing hebben genomen, zullen we jullie op de hoogte brengen.  
Groep 5-6: Woensdag 22 januari gaan de kinderen van groep 5-6 een bezoek brengen aan het Drents Museum. 
De kinderen moeten deze dag om 7:30 uur op school zijn (De bus is er om 7:45 uur en gaat gelijk weer verder). Ze 
zijn rond 11:45 weer op school. De kinderen zijn op de reguliere tijd vrij (12:30 uur). Wilt u ervoor zorgen dat de kin-
deren iets mee hebben voor de pauze (fruit/koekje en pakje/flesje drinken is genoeg). 
BSO: In de bijlage vinden jullie een update over de VSO/BSO van Kinderopvang Noord Nederland (KONN).  

 
Wist u dat... 
… De nieuwe boeken binnen zijn? Van de opbrengst van de Kinderpostzegels hebben we een 
aantal pakketten boeken kunnen bestellen. Doordat de kinderen ontzettend goed hun best heb-
ben gedaan met de verkoop van Kinderpostzegels hebben we 50 nieuwe boeken in onze 
schoolbibliotheek. 

MAANDAG 13 JANUARI 2020 
Groep 2: Bezoek aan de jeugdverpleegkundige 
Vanavond is er een teamvergadering 


