
1 

Weekkaart maandag 14 — vrijdag 18 september 2020 

WEEKKAART 
14 SEPTEMBER 2020 - 
18 SEPTEMBER 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 15 SEPTEMBER 2020 
Schoolkamp groep 7-8 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020 
Groep 3-4 bibliobus 

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2020  

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020 
Einde schoolkamp groep 7-8 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
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.  
Thuiswerken: Als iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, mogen de kinderen jammer genoeg niet op school 
komen. Kinderen vanaf groep 3 zijn met verkoudheidsklachten ook helaas niet welkom. Als een kind niet op school 
kan komen is het de gewoonte om ‘s ochtends naar school te bellen. Als je kind in groep 3 t/m 8 wel in staat is om 
schoolwerk te maken kun je een e-mail (geen whatsapp) sturen aan de leerkrachten. De leerkracht zal na schooltijd 
een e-mail terugsturen met huiswerk voor zo’n twee dagen, dit zullen vooral computertaken zijn. Moet je kind langer 
thuis blijven, dan kun je opnieuw een e-mail sturen aan de leerkrachten. Je kunt een Chromebook van school lenen, 
dan graag een afspraak maken. Kan je kind uit groep 1-2 niet op school komen en willen ze wel graag wat doen, 
dan kun je via e-mail contact opnemen met juf Wilma. De e-mailadressen kun je vinden in de bijlage van de e-mail.  

Leerlingenraad: Afgelopen donderdag is de eerste leerlingenraad met 8 kinderen uit groep 5 t/m 8 van start ge-
gaan. We hebben deze eerste bijeenkomst kennisgemaakt en ideeën gedeeld. Ook is er onder de kinderen een 
voorzitter en notulist gekozen. We gaan starten met het uitzoeken van een goed doel.  
Fietsenkeuring: Op 26 oktober krijgen jullie weer de mogelijkheid om de fietsen van de kinderen te laten controle-
ren. In de bijlage van de e-mail vinden jullie een lijst met onderdelen die gecontroleerd worden. 
Bibliobus: Denken jullie aan het meebrengen van een pasje en de geleende boeken? Ben je je pasje kwijt, dan kun 
je bij de bibliotheek een nieuwe pas kopen.  
Typecursus: De afgelopen weken zijn er flyers uitgedeeld aan de oudste kinderen omtrent typecursussen. In de bij-
lage van de e-mail vind je een flyer van De Opleidingscentrale, zij organiseren een typecursus op school.  
Kinderboekenweek: De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van vroeger. Het thema is En toen… Tijdens 
de Kinderboekenweek wordt de aula omgetoverd tot een museum. Vanaf 21 september mogen de kinderen spullen 
van vroeger meenemen. Met jullie hulp kunnen we een mooi en leerzaam museum inrichten.  
Groep 1-2: Vanaf a.s. maandag beginnen de kinderen van groep 1-2 al aan het thema En toen… Ze gaan de ko-
mende tijd werken met de letter M en de letter V. In de klas krijgen ze een hol die ingericht kan worden met oud 
speelgoed. Heb je nog ouderwets speelgoed te leen, dan houden de juffen zich aanbevolen. Het boek wat centraal 
staat is Emma en het geheim van de tijd.  
 
Wist je dat… 
… Alle bezoekers (ook ouders/verzorgers) zich moeten registeren voordat ze de school binnenkomen? Volwasse-
nen zijn alleen welkom als ze een afspraak hebben en klachtenvrij zijn. Er liggen briefjes bij de verschillende ingan-
gen die ingevuld kunnen worden. Deze briefjes bewaren we twee weken en daarna worden ze vernietigd.  

… De gymlessen op dinsdagen (af en toe woensdagen) worden gegeven door onze stagiaires Meike en Noa? Zij 
volgen de opleiding sport en bewegen.  
...Er een trefbaltoernooi wordt georganiseerd? In de bijlage vinden jullie een flyer met informatie. 23 september is 
voor groep 7/8, 30 september is voor groep 5/6.  

MAANDAG 14 SEPTEMBER 2020 
Juf Marieke is jarig 


