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Weekkaart maandag 1 — vrijdag 5 juni 2020 

WEEKKAART 
1 JUNI 2020 - 
5 JUNI 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

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

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

DONDERDAG 4 JUNI 2020  
Groep 1/2A, 4, 5 en 8 zijn op school 
Vanavond is er een MR/SAC vergadering 

VRIJDAG 5 JUNI 2020 
Groep 1/2B, 3, 6 en 7 zijn op school (allemaal tot 14:15 uur) 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Rapporten: Er zijn alweer een aantal rapporten ingeleverd op school. Heb je het rapport nog thuis, zou je het 
dan willen inleveren? Alvast bedankt.  
Google Classroom: Vanaf juni verzorgen we geen hulp meer aan kinderen die thuiswerken. De afgelopen weken 
hebben een aantal leerkrachten (vanuit huis) kinderen kunnen begeleiden met vragen e.d. Na de Pinksterdagen is 
dat niet meer mogelijk. Juf Leonie, juf Milja en juf Elise werken na Pinksteren weer op school met groepjes kinderen 
en zullen voorbereidingen treffen voordat alle kinderen weer tegelijk op school mogen komen op 8 juni.  
Continurooster: We blijven tot de zomervakantie werken met het continurooster. Wel maken we een kleine aan-
passing in het rooster voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Zij zijn vanaf 8 juni de vrijdagen eerder vrij, namelijk om 
12:30 uur. Zij zullen de vrijdagen dan niet op school lunchen.  
Volledige schoolopening 8 juni: De scholen mogen weer volledig open vanaf 8 juni. Donderdagavond 28 mei 
zijn de protocollen online gezet. A.s. dinsdag zullen we onze plannen in een teamvergadering bespreken en donder-
dag met de MR/SAC. We zullen daarna zo spoedig mogelijk de plannen aan jullie sturen.  
Schooltijden peuters: De schooltijden van de voorschool zullen ook veranderen vanaf 8 juni. Zij zullen de reguliere 
tijden weer oppakken. De peuters worden dan drie dagdelen verwacht en dan kunnen ze ook op de schoolfoto op 
dinsdag 16 juni.  
Schoolkamp: Zoals het nu lijkt kan het schoolkamp doorgaan in september. We hebben van bijna iedereen 
de betaling binnen, dat is fijn.  
Juf Wendy: Hoera! Juf Wendy is afgelopen woensdag in het geheim getrouwd. Ze hebben een heel mooie 
dag gehad. Wat een leuke verrassing! 
Juf Leonie: afgelopen week heeft juf Leonie woensdag weer lesgegeven aan groep 4. Vanaf dinsdag 2 juni 
komt juf Leonie weer op school werken. 
Juf Ellen: We missen juf Ellen op school. Ze is al een paar weken niet op school geweest, omdat ze een ver-
velend ongelukje heeft gehad. Door een ongelukkige val heeft ze op drie plekken haar been gebroken. Tijdens de 
teamvergadering is ze even op school geweest. Het gaat naar omstandigheden erg goed met haar en ze is heel po-
sitief. Het zal nog wel een poos duren voordat ze weer helemaal de oude is.  
Rapportgesprekken: We voeren aan het eind van het schooljaar geen rapportgesprekken. Op initiatief van 
de leerkracht zullen er een paar gesprekken plaatsvinden, zoals is afgesproken met ouders/verzorgers. Natuurlijk 
kun je altijd even contact leggen met de leerkracht via telefoon of e-mail als je wat wilt bespreken.  
Afscheid groep 8: Door de voorschriften en protocollen rondom het coronavirus zijn we genoodzaakt om 
het afscheid van groep 8 klein te houden. De kinderen zijn druk aan het oefenen voor de musical en dat klinkt 
steeds beter. We hopen dat we alle ouders/verzorgers kunnen uitnodigen in de aula, waarschijnlijk kunnen we dit 
jaar de grootouders en broers/zussen niet uitnodigen. Na de musical kunnen we helaas niet borrelen, maar zullen 
we direct overgaan tot het afscheidswoordje gericht aan de kinderen.  
Afscheid juf Regina: Op dinsdag 9 juni komt juf Regina afscheid nemen op school. Naast het afscheid in het 
team zal ze ook even langs de klassen gaan om gedag te zeggen tegen de kinderen.  
Schoonmaak klein materiaal: Aan het eind van het schooljaar wordt het ontwikkelings - en constructiemateri-
aal altijd gezamenlijk schoongemaakt. Hoewel we momenteel veel extra schoonmaken is het toch niet hetzelfde. We 
gooien de bakken niet volledig op z'n kop en niet alle kasten worden leeggemaakt. Toch stellen we de 'grote' 
schoonmaak nog even uit en zullen na de zomervakantie een geschikt moment uitzoeken.  

MAANDAG 1 JUNI 2020 
Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 


