Weekkaart maandag 9 — vrijdag 13 november 2020

WEEKKAART
9 NOVEMBER 2020 13 NOVEMBER 2020
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
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Vanmiddag is er een teamvergadering
Groep 3-4 bibliobus

WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020
VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020
Bijzonderheden/aankondigingen
Beeldschermen en toetsenborden te koop: We hebben een aantal nieuwe Chromebooks voor de kinderen besteld 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 hebben, 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.
Groep 1-2: De kinderen van groep 1-2 werken aan het thema herfst. Ze gaan aan
de slag met de letter /r/. Natuurlijk is er ook weer een lettertafel en mogen de kinderen spullen met de /r/ meenemen zoals: radio, rozijn, raket, roos, rekenmachine, room, Romeinse cijfers etc. Er is een zeer grote paddenstoel gegroeid in de
klas en die krijgt witte stippen (zie foto). In dit thema zouden we graag een soeppan gebruiken in de huishoek, zodat de kinderen herfstsoep kunnen maken. Heb
je een soeppan thuis die een paar weken op school gebruikt mag worden, dan
houden we ons aanbevolen. Om het helemaal af te maken zouden een pollepel
en soeplepel geweldig zijn.
Ondertussen gaan we heel voorzichtig aan starten met het onderwerp Sinterklaas, afhankelijk van hoe vol de kinderen ervan zitten.
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 opnemen 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.
… De bibliobus blijft rijden? Dat betekent dat de kinderen boeken kunnen blijven lenen. Daar zijn we heel
blij mee. Denken jullie aan het meebrengen van de boeken en het pasje?
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Voorstelling Harries hol voor groep 1-2 en voorschool

