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Weekkaart maandag 28 september — vrijdag 2 oktober 2020 

WEEKKAART 
28 SEPTEMBER 2020 - 

2 OKTOBER 2020 
 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020 
 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020 
Groep 3-4 bibliobus 

DONDERDAG 1 OKTOBER 2020  
Opening Kinderboekenweek 

VRIJDAG 2 OKTOBER 2020 
 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
 
Kinderboekenweek: Deze week starten we met de Kinderboekenweek En toen…? Normaal gesproken 
organiseren we een gezamenlijke opening en afsluiting, maar in de huidige omstandigheden hebben we 
gekozen voor een opening en afsluiting in de klas. 
 
Oud papier: Dit weekend wordt het oud papier opgehaald, maar anders dan jullie van ons gewend zijn. 
Vanaf deze maand wordt het oud papier niet meer door de kraakwagen gehaald. Dit vinden we erg spijtig, 
maar door een tekort aan vrijwilligers is dit helaas niet meer mogelijk. Vanaf nu wordt er 1x per maand 
een container bij de basisschool geplaatst. Hij wordt op vrijdag gebracht en op maandagmorgen weer ge-
haald. Komend weekend zal de eerste keer op deze wijze zijn. 
We hebben daarvoor openingstijden opgesteld: 
Op vrijdagavond van 17:00 tot 20:00 uur. 
Op zaterdag van 8:00 tot 18:00 uur.  
Buiten deze openingstijden zal de container op slot zijn. 
Het is belangrijk dat het oud papier zo goed en optimaal mogelijk vanuit achter gestapeld wordt. Op deze 
wijze kan er zoveel mogelijk papier in de container. Virol stelt dit naar ons als vereiste, anders kunnen zij 
geen containers blijven plaatsen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. 
We hopen dat er zoveel mogelijk oud papier gebracht wordt! Misschien kunt u het oud papier van mensen 
die niet in de gelegenheid zijn om het oud papier naar school te brengen meenemen?  
De volgende data dat de container bij de basisschool zal staan zijn: 
- weekend van 30 oktober 
- weekend van 27 november 
- weekend van 18 december. 
 
Type– en tekstverwerking: Vanaf donderdag 1 oktober start de type– en tekstverwerkingscursus op 
school. De kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven zijn uitgenodigd.  
 
Wist je dat… 
… lezen heel belangrijk is? We stimuleren kinderen om (veel) te lezen, zodat ze er tijdens de andere vak-
ken en in de toekomst veel profijt van hebben. We zijn daarom ook erg blij dat de bibliobus komt en er 
een vrijwilliger aanwezig is  om te helpen. Willen jullie zorgen dat de kinderen een pasje hebben om boe-
ken te lenen? Om de week kunnen de kinderen hun boeken omruilen.  
… na de herfstvakantie het inloopspreekuur van onze schoolmaatschappelijk werkster Maaike weer door-
gaan? Je hebt van harte welkom met vragen. Je kunt natuurlijk ook een afspraak met Maaike maken.  
… de luizencontroles momenteel niet doorgaan op school? Het zou fijn zijn als jullie thuis af en toe even 
kunnen controleren.  

MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 
 


