Weekkaart maandag 10 — vrijdag 14 februari 2020

WEEKKAART
10 FEBRUARI 2020 14 FEBRUARI 2020
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 10 FEBRUARI 2020

Groep 8: definitieve adviesgesprekken

DINSDAG 11 FEBRUARI 2020

Groep 1-2: biebboeken ruilen
Groep 8: definitieve adviesgesprekken

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020

Groep 5 t/m 8: biebbus
Rapport mee
Vanmiddag is het handbaltoernooi
Groep 5-6: toets Naut thema 8

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020
VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020

Studiedag: alle kinderen zijn vrij. Start voorjaarsvakantie

Bijzonderheden/aankondigingen
Voorjaarsvakantie: Behalve de schilders is iedereen op school volgende week vrij. De kinderen kunnen vanaf 14 februari genieten van de voorjaarsvakantie. Voor het onderwijsteam begint de vakantie een dag later. We hopen iedereen weer gezond en wel op school te ontmoeten op maandag 24 februari.
BSO: Momenteel zijn er te weinig aanmeldingen om te starten met de BSO op school. Kinderopvang Noord
Nederland (KONN) is erg benieuwd of er nog ouders/verzorgers zijn die interesse hebben. Je kunt informatie opvragen bij Ilona Benjamins i.benjamins@konn.nl Zij is telefonisch te bereiken op 0612-858 279. Ook voor vragen kun je
bij haar terecht.
Schilder: Zoals hierboven beschreven gaan de schilders gewoon door in de voorjaarsvakantie. In de planning staat dat de schilders na de vakantie nog een paar dagen nodig hebben om de aula te schilderen. We zijn tot
nu toe erg tevreden en trots op het resultaat.
Tussendoortje: We hopen dat jullie met ons mee willen denken over het meegeven van een verantwoord tussendoortje. Rond 10:00 uur gaan de kinderen wat eten en drinken op school. We vinden het fijn dat veel kinderen
fruit, een boterham of een verantwoorde koek meebrengen. Wij stimuleren de kinderen, we hopen dat jullie dat ook
doen.
Wist u dat...
… We vrijdag 14 februari uitgebreid stilstaan bij de uitslagen van de CITO toetsen? Twee keer per jaar bestuderen
we de opbrengsten en bekijken we waar we de organisatie en het onderwijs kunnen verbeteren.
… Regenlaarsjes en regenjasjes op school ingeleverd mogen worden? Heb je nog (te kleine, oude...) laarzen en
regenjassen die niet meer gebruikt worden, dan houden wij ons aanbevolen.
… De ingezamelde batterijen opgehaald zijn? In totaal hebben ze 55 kg opgehaald en krijgen wij korting op onze
volgende bestelling voor schriften, potloden en ander onderwijsmateriaal. Bedankt allemaal!
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