Weekkaart maandag 9 — vrijdag 13 maart 2020

WEEKKAART
9 MAART 2020 13 MAART 2020
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 9 MAART 2020
DINSDAG 10 MAART 2020

Groep 1-2: biebboeken ruilen

WOENSDAG 11 MAART 2020

Groep 5 t/m 8: biebbus
Bijeenkomst commissie schooltijden
Groep 5-6: toets Meander thema 8
Start DOEKOE actie COOP

DONDERDAG 12 MAART 2020
VRIJDAG 13 MAART 2020

Bijzonderheden/aankondigingen
Leerlingenraad: De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben uitleg gehad over de leerlingenraad. Er waren veel
enthousiaste reacties. De kinderen mogen een sollicitatiebrief schrijven naar school aan juf Linda Groeneveld. In de
sollicitatiebrief schrijven de kinderen wie ze zijn en welk idee/agendapunt ze hebben voor de leerlingenraad. Daarnaast kunnen de kinderen hierin ook schrijven waar ze goed in zijn in relatie met de leerlingenraad, bijvoorbeeld luisteren, argumenten noemen, leiding geven, organiseren, aantekeningen maken etc.
Theaterlessen: Vanaf 10 maart zullen de kinderen op dinsdagen theaterlessen krijgen. We hebben ervoor
gekozen om deze lessen onder begeleiding van een specialist zelf te geven. De begeleidster vanuit de Kunstbeweging zal ons helpen om steeds betere lessen te geven. Vorig schooljaar hebben we dat op dezelfde wijze gedaan.
DOEKOE: Vanaf vrijdag 13 maart kan je DOEKOE punten sparen bij de COOP in Weiteveen voor onze
school. De punten die gespaard worden kunnen we gebruiken om sport– en spelmateriaal te kopen. We hopen dat
jullie ons willen helpen!
Enquête oudertevredenheid: We hebben de gegevens binnen en zijn blij om te vermelden dat 75% van de
gezinnen de moeite heeft genomen om het in te vullen. We gaan de uitslag binnenkort in een teamvergadering bespreken.
Fietsenstalling: Regelmatig is het rommelig in het fietsenhok en daardoor ontstaat er weinig ruimte. De fietsen worden dwars neergezet, waardoor er minder fietsen in passen. Willen jullie met de kinderen afspreken dat ze
de fietsen recht zetten? De kinderen van groep 1-2 kunnen hun fiets gelijk vooraan (rood) neerzetten. De kinderen
van groep 3-4 mogen hun fiets in het tweede deel zetten (blauw). Voor groep 5-6 en 7-8 is er meer ruimte gereserveerd. Groep 5-6 heeft groen en geel en groep 7-8 heeft de achterste twee stallingen (rood en blauw). Zo hopen we
dat alle fietsen droog staan en minder snel beschadigen.
Luizencontrole: Afgelopen week zijn de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Het is fijn om te melden dat de
hele school schoon is. Is er iemand die het gezellige team wil
Wist u dat...
… de sponsorloop van a.s. 8 maart door De Beek wordt georganiseerd? Wij hebben als school de informatie verspreid, zoals we ook doen voor de bibliotheek, brede school, niks met school te maken heeft.
… De Tuutwulp op zoek is naar witte T-shirts voor de uitvoering van 28 maart. In de bijlage van de e-mail staat een
oproep voor peutergym.
… er in de bijlage van de e-mail een bericht zit van KONN? Dit gaat over de BSO.
… er a.s. maandag iemand langskomt voor de gezinsviering in de kerk van 5 april a.s.? Zij wil graag weten welke
kinderen willen deelnemen in het koor, welke kinderen willen voorlezen en ze is op zoek naar twee kinderen die willen misdienen.
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