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Weekkaart maandag 20 — vrijdag 24 januari 2020 

WEEKKAART 
20 JANUARI 2020 - 
24 JANUARI 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 21 JANUARI 2020 
Groep 1-2: biebboeken ruilen 
Groep 3-4: invalleerkracht 

WOENSDAG 22 JANUARI 2020 
Groep 3-4: biebbus 
Groep 5-6: excursie Drents Museum (7:30 uur op school) 
Vanavond is de eerste vergadering van commissie schooltijden 

DONDERDAG 23 JANUARI 2020  
8:30 uur inloopspreekuur SMW 

VRIJDAG 24 JANUARI 2020 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Luizencontrole: Afgelopen week heeft er een luizencontrole plaatsgevonden. We zijn blij om te melden dat 
de hele school luizenvrij is.  
Overblijfabonnement: Vanaf deze week kunnen er weer overblijfabonnementen gekocht worden bij juf Linda 
Groeneveld. Dit abonnement is geldig tot de zomervakantie. Een abonnement voor de kinderen in groep 1 t/m 4 kost 
€45,- en voor de kinderen in groep 5 t/m 8 betaal je €65,- 
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). 
Invaller: In groep 3-4 zal juf Angela Bakker op dinsdag 21 januari invallen, zodat juf Leonie naar haar opleidings-
dag in Utrecht kan. Zij volgt een opleiding tot rekencoördinator en zal de komende tijd ons rekenonderwijs onder de 
loep nemen. Hierdoor kunnen we verbeteringen aanbrengen waar het nodig is.  
CITO: We zijn begonnen met het afnemen van de CITO toetsen. De komende weken werken de kinderen van 
groep 3 t/m 8 geregeld aan verschillende toetsen van spelling, rekenen, begrijpend lezen enz. We krijgen gedurende 
de hele dag informatie over de kinderen. Door te observeren, gesprekken te voeren, werk na te kijken en regelmatig 
te toetsen (methodetoetsen) hebben we de kinderen goed in beeld. Daarnaast nemen we de CITO toetsen af om de 
kinderen jaar na jaar te volgen.  
Peuters: Voor ons is het goed om een  idee te hebben van het aantal kinderen wat in groep 1 gaat instromen in 
2020. We kunnen hier dan (met de samenstelling en bezetting van de groepen) in het nieuwe schooljaar rekening 
mee houden. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die over-
wegen hun kind bij ons op school aan te melden? Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt worden 
voor een persoonlijk gesprek en/of rondleiding.  
 
Wist u dat... 
… Maaike Sijbom-Eiting weer terug is van zwangerschapsverlof? De afgelopen maanden heeft Michelle de taken 
als school maatschappelijk werker overgenomen. Vanaf donderdag kun je binnenlopen bij Maaike vanaf 8:30 uur.  
… Er een commissie is samengesteld dat gaat onderzoeken of de huidige schooltijden bevallen? Zij komen woens-
dag 22 januari voor het eerst bij elkaar om te starten aan de enquête/vragenlijst. In de commissie zitten personeels-
leden en ouders uit de MR, SAC, OR en er is een ouder die aan toegevoegd die niet officieel in één van de geledin-
gen van de school zit. Succes met de voorbereidingen! 
… Er naast de enquête omtrent de schooltijden nog een enquête aan zit te komen in 2020? We hopen dat jullie ook 
een lijst omtrent veiligheid op school willen invullen. De opbrengsten uit deze enquête gebruiken we om de kwaliteit 
van ons onderwijst te verbeteren. Hierover ontvangen jullie binnenkort meer informatie.  
... onze 3D printer binnenkort terug op school komt? De 3D printer werkte niet meer (goed). Binnen onze onderwijs-
stichting Catent heeft iemand het gerepareerd. Hopelijk kunnen we binnenkort weer mooie ontwerpen programme-
ren en afdrukken.  
... op 12 februari 2020 het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi wordt georganiseerd? De kinderen die meedoen zijn al 
begonnen met trainen tijdens de gymlessen.  

MAANDAG 20 JANUARI 2020 


