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Weekkaart maandag 18 — vrijdag 22 mei 2020 

WEEKKAART 
18 MEI 2020 - 
22 MEI 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 19 MEI 2020 
Groep 1/2B, 3, 6, 7 en 8 zijn op school 

WOENSDAG 20 MEI 2020 
Groep 1/2A, 3, 5 en 7 zijn op school 

DONDERDAG 21 MEI 2020  
Hemelvaartsdag: alle kinderen zijn vrij 

VRIJDAG 22 MEI 2020 
Vrije dag: alle kinderen zijn vrij 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
 
Hygiëne maatregelen: Het is fijn om te merken dat de kinderen het handen wassen en het regelmatig schoonmaken van 
bijvoorbeeld tafels en deurklinken serieus nemen. Ook merken we dat veel kinderen thuis al besproken hebben dat ze niet mo-
gen knuffelen met de leerkracht. Dat maakt het handhaven van de afspraken een stuk makkelijker voor ons. Bedankt!  
 
Nieuwe baan: Goed nieuws voor juf Wendy, zij heeft een nieuwe baan aangenomen. Ze gaat werken op Carmelcollege in 
Emmen. Het gaat om een tijdelijke baan en juf Wendy zal gedetacheerd worden. In overleg met  het bestuur zullen we bekijken 
hoe we de uren van juf Wendy tijdelijk zullen invullen.  
  
Conciërge: Juf Regina is momenteel niet meer op school aan het werk. De organisatie waarvoor zij werkte is failliet ge-
gaan. Na het oriënteren op verschillende mogelijkheden, zijn we er helaas achter gekomen dat ze het schooljaar niet af kan ma-
ken. Na dit schooljaar zullen we een andere oplossing zoeken voor de taken die juf Regina uitvoerde. We zullen aan het eind van 
het jaar gepast afscheid nemen van juf Regina.  
 
Noodopvang: We bieden de mogelijkheid tot noodopvang voor kinderen. Hiervoor kun je tijdig contact opnemen met 
Linda Groeneveld.  
 
Werkschriften: Als de kinderen op school werken hebben ze al hun materialen nodig. Dat voorkomt dat we onder lestijd 
uit de klas moeten om te kopiëren. Willen jullie dan alle werkschriften, boeken (en Chromebook) meegeven?  
 
Hemelvaartsdag: Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag.  
 
Wist je dat… 
… De spelweek in de zomervakantie niet doorgaat. Helaas worden veel activiteiten zoals deze afgelast. Zo ook gaan de activitei-
ten van de brede school de komende tijd niet door. 
… We druk bezig zijn met de kalender en formatie voor volgend schooljaar? Als we het definitieve plaatje met de MR/SAC be-
sproken hebben dan brengen we jullie op de hoogte.  
… De bibliotheken weer open gaan? Helaas gaat de biebbus nog niet rijden. Je kunt je boeken wel ruilen in de bibliotheken.  

MAANDAG 18 MEI 2020 
Groep 1/2A, 4, 5 en 8 zijn op school 


