Weekkaart maandag 31 augustus — vrijdag 4 september 2020

WEEKKAART
31 AUGUSTUS 2020 4 SEPTEMBER 2020
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020
Juf Wendy werkt in groep 7-8
Groep 3-4 biebbus
Tas mee voor de papieren

DINSDAG 1 SEPTEMBER 2020
WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020
VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2020
Bijzonderheden/aankondigingen
Ventilatie: Er is momenteel veel te doen rondom de ventilatie van de schoolgebouwen. Wij zijn extra alert wat betreft ventileren. Zo hebben we de ramen de hele dag open en ook zetten we zoveel mogelijk de deuren open. In de
pauzes laten we de klassen ook extra doorluchten. In de klas van groep 3-4 hebben we een extern ventilatiesysteem, dat betekent dat er frisse lucht van buiten naar binnen wordt gebracht. Er zijn kinderen die in deze periode in
T-shirt naar school komen, maar het dan wel eens fris hebben. Je kunt bijvoorbeeld een vestje meegeven.
Informatie en documenten: Op woensdag krijgen de kinderen informatie mee wat we normaal gesproken op een
informatieavond vertellen. Ook zullen de opgave lijsten worden uitgedeeld voor de ouderhulp en een invullijst voor
de omkeergesprekken. Dit jaar hebben we geen omkeergesprekken ingepland, maar zouden toch graag van jullie
de ingevulde lijsten terug hebben. We willen ervoor zorgen dat we de kinderen goed leren kennen en de goede begeleiding inplannen. Na de herfstvakantie hebben we oudergesprekken ingepland, dan zijn ook de eerste CITO toetsen (uitgesteld van eind vorig schooljaar) afgenomen.
Bericht van de schoolfotograaf: Beste ouders/verzorgers, Voor de zomervakantie hebben wij de bestelkaarten
van Schoolfoto.nl aan de kinderen uitgedeeld. In verband met de zomervakantie heeft Schoolfoto.nl de kortingscode
(5891) van 20% op fotovellen verlengd t/m 6 september a.s. zodat u nog enkele weken de foto’s met korting kunt
bestellen.
Stagiaires: Juf Ellen en juf Marieke zijn allebei bezig met hun afsluitende stage. In groep 3-4 is nog een stagiair gestart. Meester Nathanaël is de dinsdagen op school.
Groep 7-8: Juf Alinda en juf Marja hebben dinsdag 1 september allebei een cursus. Juf Wendy zal deze dag lesgeven.
Ouderbijdrage: Volgende week zullen we een rekening versturen voor de ouderbijdrage. We zijn erg trots dat we
de bijdrage laag kunnen houden, namelijk op €30,- per leerling. Hiervan organiseren we feestelijke activiteiten zoals
Sinterklaas en schoolreizen.
Groep 5-6: Vorige week hebben de kinderen uitleg gekregen over de boekbespreking. Vandaag hebben de kinderen een formulier meegekregen voor hun boekbespreking. Op het formulier staat geschreven wanneer de kinderen aan de beurt zijn. De kinderen lezen thuis een eigen gekozen boek (op hun eigen leesniveau) en vullen daarna het formulier in. Op de gekozen datum gaan ze hierover vertellen in de klas. Dit hoeft niet uit het hoofd maar het
vertelt wel fijner als de kinderen dit thuis een paar keer hebben geoefend/doorgenomen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd even bellen of mailen naar school.
Oud papier: Zaterdag 29 augustus wordt het oud papier opgehaald. We zijn blij dat de papiercontainer op school
dan ook geleegd wordt. Het oud papier wat daar niet meer bij in paste, kunnen jullie zichtbaar aan de straat zetten.
Buiten spelen: De kinderen mogen voor schooltijd nog even buiten spelen op het plein. De afgelopen maanden
gingen ze direct naar binnen, maar dat hebben we nu aangepast. Om 8:20 uur gaat de bel en om 8:30 uur beginnen
de lessen.
Continurooster: We zijn erg blij met de hulp van ouders/verzorgers tijdens de lunchpauze bij de kleuters. Het loopt
goed en gezellig. Zo heeft de juf op dat moment 15 minuten pauze.
Wist je dat…
… Juf Leonie zaterdag 29 augustus jarig is? Veel plezier alvast!
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