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Weekkaart maandag 2 — vrijdag 6 november 2020 

WEEKKAART 
2 NOVEMBER 2020 - 
6 NOVEMBER 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 3 NOVEMBER 2020 
Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020 
Groep 5 t/m 8 bibliobus 

DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020  
Groep 1-2: voorstelling Harrie’s hol 

VRIJDAG 6 NOVEMBER 2020 
Groep 5-6: toets Naut 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Studiedag: De kinderen zijn a.s. dinsdag vrij. Wij gaan aan de slag met de schoolontwikkeling. Deze schoolontwik-
keling heeft voor de zomervakantie wat vertraging opgelopen door de schoolsluiting e.d. De plannen die we samen 
hadden gemaakt gaan we zeker oppakken en uitvoeren. We gaan nu verder werken aan de ontwikkeling van portfo-
lio’s, ontwikkelgesprekken van kinderen en het aanbod voor kinderen die meer in hun mars hebben.  
Fietskeuring: Er zijn heel veel fietsen goedgekeurd. Een paar fietsen waren bijna goedgekeurd. De organisatie 
heeft stickers voor goedgekeurde fietsen achter gelaten. De kinderen kunnen op school aangeven als bijvoorbeeld 
hun licht, bel of handvaten gerepareerd zijn, dan krijgen ze van ons een sticker ‘deze fiets is OK’.  
In contact blijven: Doordat de ouders/verzorgers niet meer het schoolgebouw binnen mogen komen bestaat er een 
kans dat er minder contact is tussen leerkrachten en ouders/verzorgers. We proberen dit zoveel mogelijk te voorko-
men door telefonisch contact, beeldbellen en voor de jongste kinderen staat er regelmatig een leerkracht buiten. Als 
er iets is wat je graag wilt overleggen, schroom dan niet en neem contact op met de desbetreffende leerkrachten. 
Andersom mogen jullie ook van ons verwachten dat wij contact opnemen als er bijzonderheden zijn.  
Bloempotten: Hebben jullie nog bloempotten voor ons? Juf Mieke is bezig om alle planten te verpotten. Ook heb-
ben we wat nieuwe planten op school. Helaas komen we nog wat potten tekort.  
Oud papier: Vrijdagavond 30 oktober is er gelegenheid om het oud papier in te leveren. Er staat tijdelijk een contai-
ner op het plein waar het oud papier in gegooid kan worden. Ook zaterdag tussen 8:00 en 18:00 uur kun je hier je 
oud papier in gooien.  
De ouderraad heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het ophalen van oud papier in het dorp. Ze hebben 
te maken met steeds minder vrijwilligers en dat vrijwilligers niet aanwezig zijn op afgesproken data. Momenteel is de 
OR in overleg met de gemeente over een goede oplossing rondom het verzamelen van oud papier. De afgelopen 
keer heeft er een container op het schoolplein gestaan. Dat is een tijdelijke oplossing t/m december. Ondanks dat 
het oud papier niet veel meer oplevert, zouden we het wel graag willen voortzetten. Zodra er meer duidelijkheid is, 
brengen we jullie op de hoogte.  
Beeldschermen en toetsenborden te koop: We hebben een aantal nieuwe Chromebooks voor de kinderen be-
steld en binnen gekregen. Hierdoor zijn er meer Chromebooks te gebruiken in de groepen 1 t/m 3. We hebben de 
vaste computers opgeruimd. De computerkasten laten we op een veilige manier afvoeren en vernietigen door een 
extern bedrijf. De beeldschermen en toetsenborden zijn nog beschikbaar op school. We hebben ondertussen aardig 
wat beeldschermen en toetsenborden staan. Als je thuis graag een toetsenbord en/of beeldscherm zou willen heb-
ben, dan kun je het van school overnemen voor €5,- per setje. Je kunt dan even een e-mail sturen aan één van de 
leerkrachten of naar Linda Groeneveld.   
Wist je dat…  
… Het oud ijzer door de ouderraad wordt opgehaald. Op 14 november kun je je oud ijzer brengen bij Europaweg 65. 
Er staat een container klaar waar je het in kunt gooien (let op, dat is een andere plek dan vorig jaar). Er wordt ook in 
en om het dorp oud ijzer opgehaald. Grote stukken oud ijzer kunnen ook opgehaald worden, dan kun je contact op-
nemen met Alfred Huser, 0641771531 
… We het museumbezoek voor groep 3-4 afgezegd hebben? Ondanks dat we een goede manier gevonden hadden 
om de kinderen veilig te vervoeren, zien we het niet zitten om met verschillende mensen in contact te komen in het 
museum.  
… Er geen optocht voor Sint Maarten wordt georganiseerd door de ouderraad? We stimuleren de kinderen en ou-
ders niet om met veel verschillende mensen in contact te komen. De kinderen maken op school wel een lampion, 
zodat ze even langs hun grootouders of naaste buren zouden kunnen gaan.  

MAANDAG 2 NOVEMBER 2020 


