Weekkaart maandag 16 — vrijdag 20 november 2020

WEEKKAART
16 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020

Er is geen inloopspreekuur SMW

Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 16 NOVEMBER 2020
DINSDAG 17 NOVEMBER 2020
WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020

Groep 5 t/m 8 bibliobus
Vanmiddag is er EHBO training voor onze BHV-ers
Juf Ellen werkt in groep 3-4
Juf Ellen werkt in groep 3-4
Groep 5-6: toets Meander

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2020
VRIJDAG 20 NOVEMBER 2020

Bijzonderheden/aankondigingen
Sint Maarten: Alle kinderen hebben een (disco)lichtje gekregen van de ouderraad. Normaal gesproken
organiseert de ouderraad een samenkomst en krijgen de kinderen een kleinigheidje. Het kleinigheidje
hebben we namens de ouderraad dit jaar op school uitgedeeld.
Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk werk: Helaas is er tijdelijk geen inloopspreekuur bij Maaike,
omdat de schoolmaatschappelijk werkers niet meer op de scholen mogen komen i.v.m. de maatregelen
rondom corona. Maaike is wel via e-mail (m.eiting@sednaemmen.nl) en telefonisch (0636-559 662) bereikbaar.
Kerstviering: De kerstviering lijkt nog ver weg, maar wij zijn al begonnen met de voorbereidingen en organisatie van de adventsvieringen en kerstmaaltijd. Door de coronamaatregelen vieren we Kerstmis dit
jaar niet in de kerk, maar op school. We bieden de kinderen een kerst(brood)maaltijd (en een heleboel
gezelligheid) aan in de klassen. Op donderdagmiddag 17 december zijn de kinderen vrij, zodat ze ‘s
avonds op school kunnen zijn. We verwachten de kinderen om 17:00 uur op school en de kinderen komen om 18:30 uur weer naar buiten.
Huiswerk: de kinderen van groep 5-6 hebben a.s. vrijdag een toets aardrijkskunde (Meander). De kinderen krijgen altijd van tevoren de samenvatting mee naar huis om het nog eens over te kijken/leren. Op
de weekkaart staat geen huiswerk vermeld voor groep 7-8, omdat deze kinderen aan het begin van het
schooljaar een agenda krijgen en deze gebruiken voor het noteren van huiswerk, toetsen en andere afspraken.
Wist je dat…
… Kinderen elk jaar 1000 nieuwe woorden leren als ze elke dag 15 minuten worden voorgelezen?
… Onze BHV-ers elk jaar hun kennis en vaardigheden op peil houden? Op woensdag 18 en woensdag
25 november zijn er weer bijeenkomsten voor EHBO en ontruiming.
… We proberen zoveel mogelijk te communiceren en in contact te blijven met ouders/verzorgers? Jullie
zijn andersom ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen als je iets wilt overleggen.
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