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Weekkaart maandag 25 — vrijdag 29 mei 2020 

WEEKKAART 
25 MEI 2020 - 
29 MEI 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 26 MEI 2020 
Groep 1/2B, 3, 6, 7 en 8 zijn op school 
Vanmiddag is er een teamvergadering 

WOENSDAG 27 MEI 2020 
Groep 1/2B, 4, 6 en 7 zijn op school 
Vandaag is er geen beschikbare leerkracht voor Google Classroom 

DONDERDAG 28 MEI 2020  
Groep 1/2A, 4, 5 en 8 zijn op school 

VRIJDAG 29 MEI 2020 
Groep 1/2B, 3, 6 en 8 zijn op school 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
 
Scholen open: We zijn blij om te horen dat op 8 juni de scholen open mogen. We wachten de protocollen en 
richtlijnen af en zullen dan plannen maken over de lessen tot de zomervakantie. De PO-raad streeft ernaar om de 
protocollen op 27 mei uit te geven.  
Noodopvang: We bieden de mogelijkheid tot noodopvang voor kinderen. Hiervoor kun je tijdig contact op-
nemen 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) mee-
geven?  
Hemelvaartsdag: Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag.  
Musical: We zijn aan het bekijken of we de musical een paar dagen kunnen verplaatsen, zodat we misschien 
meer toeschouwers mogen ontvangen. Volgende week zullen we jullie laten weten wanneer de musical plaatsvindt.  
Continurooster: We zullen volgende week bespreken of we tot de zomervakantie blijven werken met een 
continurooster. Ook zullen we overleggen of we het traject ‘schooltijden’ i.v.m. een continurooster weer gaan opstar-
ten.  
Groep 4: De kinderen van groep 4 zullen a.s. woensdag les krijgen van juf Leonie. Ze heeft ontzettend veel 
zin om weer aan de slag te gaan. We bekijken na woensdag 27 mei hoe het bevalt en hoe we verder gaan.  
Google Classroom: Nu juf Leonie a.s. woensdag in groep 4 gaat lesgeven, kan ze niet vanuit huis de kin-
deren begeleiden. We hopen dat de kinderen met de instructie (die ze krijgen op maandag en dinsdag) zoveel mo-
gelijk zelf hun huiswerk kunnen maken.  
Schoolfotograaf: Nu er in de persconferentie duidelijk is geworden dat de scholen op 8 juni open mogen, 
hebben we ook contact gehad met de schoolfotograaf. We hebben de afspraak voor het maken van de schoolfoto’s 
verzet naar dinsdag 16 juni. Zetten jullie dat ook in je agenda?  
Groep 1-2: Volgens de richtlijnen moeten de leerkrachten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden van el-
kaar en van de kinderen. We proberen dit zoveel mogelijk te doen. Doordat de oudere kinderen zelfstandiger zijn, 
lukt dat beter dan bij de jongsten. Soms hebben de kleuters hulp nodig met het aan– en uitkleden voor een toiletbe-
zoek. We hopen dat alle kinderen dat zelfstandig kunnen. Als je kind(eren) dat lastig vinden, wil je ze dan gemakke-
lijke kleding aantrekken (bijvoorbeeld een joggingsbroek en schoenen zonder veters)?  
 
Wist je dat… 
… de spreekuren van onze schoolmaatschappelijk werkster Maaike tot de zomervakantie niet doorgaan? Als je vra-
gen hebt aan Maaike kun je natuurlijk contact leggen via een telefoontje (videobellen) of e-mail.  
 

MAANDAG 25 MEI 2020 
Groep 1/2A, 4, 5 en 8 zijn op school 


