Weekkaart maandag 16 — vrijdag 20 maart 2020

WEEKKAART
16 MAART 2020 20 MAART 2020
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 16 MAART 2020
Groep 1-2: biebboeken ruilen
Theaterlessen
Groep 3-4: biebbus

DINSDAG 17 MAART 2020

WOENSDAG 18 MAART 2020
DONDERDAG 19 MAART 2020

8:30 uur: Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk werk
Vanmiddag is er een teambijeenkomst

VRIJDAG 20 MAART 2020
Bijzonderheden/aankondigingen
Coronavirus: Onderwijsstichting Catent volgt het advies van het RIVM en GGD op. Dit betekent voor onze
school dat we doen wat premier Rutte aangaf: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts. We hopen dat jullie thuis kritisch naar je kinderen kijken voordat je ze naar school brengt/stuurt.
In overleg met de leerkrachten kunnen de kinderen thuis ‘huiswerk’ maken. In de bijlage van de e-mail staan een
aantal suggesties waar kinderen van groep 5 t/m 8 vanaf maandag 16 maart mee aan de gang kunnen als ze energie hebben.
Leerlingenraad: Er zijn veel brieven binnengekomen. Helaas heb ik nog geen tijd gehad om ze te bestuderen
door de ontwikkelingen in het land. Komende week zal ik de kinderen duidelijkheid geven.
Schooltijden: De commissie schooltijden heeft in een bijeenkomst gesproken over een opzet van de enquête. Dat concept wordt in het onderwijsteam en in de MR besproken voordat het uitgegeven zal worden. We spreken
uitgebreid over de voor– en nadelen en de voorwaarden van de verschillende opties.
Schoolreis: De bestemmingen voor de schoolreis op woensdag 13 mei zijn bekend:
Groep 1-2-3: Drentse Koe in Ruiderwold
Groep 4-5-6: Attractiepark Slagharen
Groep 7-8: Joytime in Grollo
In de bijlage van de e-mail vind je het overzicht van de begeleiding.
Wist u dat...
… de Nationale Pannenkoekendag niet doorgaat? De organisatie heeft de actie afgelast i.v.m. de kwetsbare doelgroep in combinatie met het coronavirus.
… de sportvelden en de sporthal dicht zijn voor verenigingen? De sporthal blijft in ieder geval dicht t/m 31 maart, dat
betekent dat de uitvoering van De Tuutwulp ook niet door kan gaan.
… Catent collectieve scholing aanbied? Leerkrachten kunnen zich inschrijven voor verschillende thema’s die gegeven worden. De workshops worden gegeven door collega’s met een specialiteit, bijvoorbeeld gedrag, taal, rekenen,
spelontwikkeling, samenwerking e.d. delen hun kennis en vaardigheden. Zo hebben een aantal leerkrachten in
Zwolle informatie gekregen over executieve functies en komende woensdag is er een workshop over het lezen van
gedrag.
… Catent een medewerkers-tevredenheid-onderzoek uitgegeven heeft? Net zoals wij de gegevens van ouders en
kinderen uit een enquête gebruiken om ons onderwijs beter te maken, zal Catent dat ook doen om hun organisatie
te verbeteren. Met de uitslag van de leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, locatieleiders en
directeuren gaan zij kritisch kijken naar de organisatie en verbeteringen in gang zetten.
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