Weekkaart 2

24 t/m 28 augustus 2020

Jullie hebben hoogstwaarschijnlijk via de kinderen gehoord dat we de afgelopen week
ICT-problemen hebben gehad. We zijn in de zomervakantie overgestapt naar een
Cloudserver wat ons onverwacht problemen heeft opgeleverd. Helaas is het niet gelukt om de problemen
te verhelpen in één of twee dagen, omdat we afhankelijk zijn van externen. We gaan ervanuit dat het
volgende week opgelost is. Door de ICT-problemen ontvangen jullie een andere weekkaart dan jullie
gewend zijn.
Maandag 24 augustus
Jeugdverpleegkundige groep 7
De hoofdluiscontrole gaat NIET door
Sloffen/slippers meenemen naar school
Dinsdag 25 augustus
Jeugdverpleegkundige groep 7
Vanmiddag is er een teamvergadering
Woensdag 26 augustus
Nog GEEN bibliobus
Donderdag 27 augustus
Vrijdag 28 augustus
...

Bijzonderheden-aankondigen:
Informatieboekje: Het informatieboekje voor ouders/verzorgers is af. Helaas konden we het deze week
nog niet uitprinten. Volgende week krijgen alle gezinnen een informatieboekje mee naar huis. De digitale
versie zit nu alvast in de bijlage van de e-mail.
Gymnastiek: Hierbij de gymtijden voor komend schooljaar. We gaan vanaf a.s. dinsdag weer gymmen in
de sporthal. Wil je ervoor zorgen dat de kinderen gymkleding en zaalschoenen meebrengen?
Dinsdagmiddag groep 5-6 en 7-8

Woensdagmiddag groep 3-4 en 5-6

Donderdagmiddag groep 3-4 en 7-8

...

Jeugdverpleegkundige groep 7: Elk schooljaar komt er een jeugdverpleegkundige op de scholen om de
kinderen van groep 2 en groep 7 te screenen. Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus komt de
jeugdverpleegkundige bij ons op school voor de leerlingen van groep 7. Alle ouders/verzorgers hebben
hierover een brief ontvangen en moeten vooraf een digitale vragenlijst invullen.
Sloffen/slippers: In de afgelopen week hebben een heel aantal kinderen hun sloffen of slippers al
meegenomen naar school. Hebben de kinderen nog geen sloffen of slippers op school, wil je het dan zo
spoedig mogelijk meegeven? De kinderen mogen niet meer op schoenen in de lokalen.
Oproep: We zijn op zoek naar tijdschriften. Heb je je tijdschrift uitgelezen dan houden we ons aanbevolen
Schoolmaatschappelijk werk: We hebben van Maaike (onze schoolmaatschappelijk werkster) gehoord
dat het inloopspreekuur tot de herfstvakantie nog niet doorgaat. De data zijn te vinden in het
informatieboekje voor ouders/verzorgers. Je kunt wel een afspraak met Maaike maken op school of in de
praktijk in Klazienaveen.
Oud papier: Momenteel zit de oud papier container op het schoolplein propvol. Er is een bericht op
facebook gezet en er zit een slot op de container. Als jullie nog oud papier hebben, willen jullie het dan
bewaren tot 29 augustus? Op zaterdag 29 augustus wordt het oud papier opgehaald, de opbrengst komt
ten goede aan school.
De ouderraad is momenteel druk in overleg hoe ze verder willen/kunnen met het inzamelen van oud papier.
Zodra hierover meer bekend is, dan brengen we jullie op de hoogte
Wist je dat...
...Juf Wilma a.s. zaterdag 22 augustus jarig is? We wensen juf Wilma alvast veel plezier.

