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Weekkaart maandag 17 — vrijdag 21 augustus 2020 

WEEKKAART 
17 AUGUSTUS 2020 - 
21 AUGUSTUS 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 18 AUGUSTUS 2020 

WOENSDAG 19 AUGUSTUS 2020 
Groep 3-4 biebbus 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 2020  

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2020 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Welkom: We hebben er weer zin in! We hopen dat iedereen in goede gezondheid is en dat we alle kinderen 
op maandag mogen ontmoeten.  
Thuisquarantaine: Wanneer je op vakantie bent geweest naar het buitenland is het mogelijk dat je het drin-
gende advies hebt gekregen om twee weken in thuisquarantaine te blijven. Dit advies geldt voor volwassenen en 
kinderen ouder dan 12 jaar. De kinderen mogen wel naar school komen, maar mogen niet gebracht en gehaald wor-
den door een volwassene die in thuisquarantaine zit. We gaan er vanuit dat jullie hier rekening mee houden.   
Protocollen schoolopening: In de laatste protocollen (1 juli) staat vermeld ouders/verzorgers/vrijwilligers 
weer in school mogen komen. Dit geldt helaas niet voor het halen en brengen van de kinderen, maar wel voor bij-
voorbeeld geplande voortgangsgesprekken. Ook mogen vrijwilligers weer op school komen als het gaat om hulp bij 
de lunchpauze. Hierbij geldt altijd dat er tussen volwassenen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden moet wor-
den.  
Hulp bij de lunch: We zijn erg blij met de ouders/verzorgers die zich hebben opgegeven om te helpen in de 
lunchpauze. We hebben de organisatie zo neergezet dat we zo weinig mogelijk hulp nodig hebben, alleen in groep 1
-2. Op deze manier is de belasting voor ouders/verzorgers het kleinst. Het doel van de hulp in de lunchpauze is dat 
de leerkrachten 15 minuten pauze hebben, zoals wettelijk is voorgeschreven. Juf Ria zorgt ervoor dat de betrokke-
nen informatie en een schema ontvangen.  
Gymnastiek: Ook staat in de protocollen beschreven dat er weer gymnastiek mag worden gegeven. We zul-
len tijdens de gymlessen (buiten en/of binnen) de hygiënemaatregelen strikt handhaven.  
In de eerste schoolweek geven we nog geen gymlessen.  
Informatieboekje: De oudste kinderen per gezin krijgen in de eerste week een informatieboekje mee. In dit 
boekje staat allerlei informatie die belangrijk is voor het gehele schooljaar. Het is handig om het boekje te bewaren 
en de data over te nemen in je eigen agenda.  
Biebbus: Zoals het nu lijkt komt de biebbus op woensdagen in Nieuw-Schoonebeek tussen 9:25 en 10:35 uur. 
De school mag alleen gebruik maken van de biebbus als er een vrijwilliger in de bus komt helpen. We zijn blij dat 
een grootouder beschikbaar is. Ben jij ook beschikbaar of ken je iemand die een uur zou kunnen helpen dan zouden 
we daar heel blij mee zijn.  
Sloffen/slippers verplicht: We hebben in de maanden voor de zomervakantie geen gebruik gemaakt van slof-
fen/slippers. Hierdoor was er meer zand in de klassen en is de vloer meer beschadigd dan voorheen. Voor het be-
houd van de vloeren en hygiëne (niet op blote voeten of op sokken door het gebouw lopen) vragen we om op maan-
dag sloffen/slippers/crocs o.i.d. mee te geven.  
Groep 1-2: Hebben jullie toevallig de werkjesmap nog thuis? We zouden het graag weer op school gebrui-
ken. Willen je het meenemen naar school?  
Luizenzakken: We zullen de luizenzakken niet meer gebruiken. Uit onderzoek is gebleken dat de luizenzak-
ken niet het gewenste effect hebben. Daarnaast is het vaak rommelig in de gangen en scheuren de zakken gemak-
kelijk. Wel willen we graag opbergzakken gebruiken voor de kinderen van groep 1-2, zodat de jassen en andere be-
nodigdheden niet steeds op de grond liggen.  
 
Wist je dat… 
… Juf Milja en Annette (schoolschoonmaakster) jarig zijn geweest? 
… Juf Wilma zaterdag 22 augustus jarig is?  
… De kalender op de website is bijgewerkt? Zo gaat bijvoorbeeld de informatieavond niet door, maar zal daarvoor in 
de plaats informatie op papier meegegeven worden. Ook zal de openingsviering met de kinderen niet doorgaan.  

MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020 
Eerste schooldag 
Sloffen/slippers mee 


