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Weekkaart maandag 7 — vrijdag 11 september 2020 

WEEKKAART 
7 SEPTEMBER 2020 - 
11 SEPTEMBER 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2020 
Vanmiddag is er een teamvergadering 

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020 
Groep 5-8 biebbus (onder voorbehoud) 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2020  

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2020 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
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.  
Oudergesprekken: Na de herfstvakantie zijn de eerste oudergesprekken gepland. We zijn blij met de ingevulde 
formulieren omtrent het oudervertelgesprek. Deze gesprekken gaan niet door, maar met de informatie kunnen we de 
kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden. Als wij vragen hebben n.a.v. deze formulieren dan zullen we contact op-
nemen, en anders zal het kort ter sprake komen tijdens de oudergesprekken.  
Hoofdluis: Er is hoofdluis op school geconstateerd. Willen jullie de kinderen thuis even goed in de gaten houden? 
Invallers: Het is jullie vast niet ontgaan dat er een lerarentekort is. De afgelopen weken hebben twee van onze col-
lega’s thuis moeten blijven volgens de protocollen en hebben we het gelukkig intern kunnen oplossen. De komende 
maanden zullen er zich vast meer van deze situaties voordoen. Als één van onze collega’s niet mag komen werken, 
dan zullen we dat altijd eerst intern proberen op te lossen. Als dat niet lukt zullen we een beroep doen op beschikba-
re invallers. In het ergste geval zullen we een groep kinderen vrijaf moeten geven. Dat doen we liever niet, dus zul-
len alles in werking zetten om dat te voorkomen.  
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: De GMR is dit schooljaar weer opgestart. Elke school heeft een 
MR en overkoepelend voor stichting Catent is er een GMR. De GMR is op zoek naar een aantal nieuwe leven en 
heeft een leuk filmpje gemaakt die via de onderstaande QR-code te bekijken is.  
Verrassing groep 1-2: Het project restaurant wordt de komende week afgesloten. Als verrassing voor de kinderen 
gaan ze met juf Wilma broodjes bakken. Dat weten de kinderen nog niet, omdat het voor hen een verrassing is!
Uitleen boeken voorschool en groep 1-2:.Vanaf dinsdag kunnen de jongste kinderen weer boeken lenen en ruilen 
op school. Elke dinsdag zullen er een aantal ouders/verzorgers helpen bij het lenen van boeken. De kinderen kun-
nen elke dinsdag een (stevige) tas meebrengen om de boeken van en naar school te vervoeren.  
Volleybaltoernooi: Helaas heeft sportcommissie moeten besluiten dat het volleybaltoernooi dit jaar niet door kan 
gaan. We wachten de ontwikkelingen af voordat we een beslissing maken over het handbaltoernooi en het voetbal-
toernooi.  
Bibliobus: De kinderen van groep 5-8 kunnen voor het eerst sinds lange tijd weer naar de bibliobus. Helaas staat 
aankomende woensdag onder voorbehoud op de planning, omdat onze vaste vrijwilliger niet kan komen helpen. Als 
er een vervangende vrijwilliger is gevonden, mogen de kinderen boeken ruilen/lenen. Ben je op woensdagen inci-
denteel beschikbaar, dan mag je je opgeven bij één van de leerkrachten of bij de directie. 

Wist je dat… 
… de kinderen weer mogen trakteren? Een voorwaarde is dat de traktaties voorverpakt 
zijn. Helaas is het niet mogelijk om zelfgemaakte traktaties mee te brengen naar school.  
… we een bericht hebben ontvangen van de scouting? Stichting St. Willehadus Welpen, 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we zijn ook weer begonnen aan een nieuw jaar bij 
de welpen. Lijkt het je nou ook leuk om vanaf groep 6 te mee te mogen doen? Geef je 
dan alvast op! Opgeven kan vanaf 7 jaar en is vanaf dit jaar bij Carmen Roosken. Stuur 
een appje met je naam, geboortedatum en adres.  
We gaan je zien! Groetjes van de Welpen-leiding. 

MAANDAG 7 SEPTEMBER 2020 


