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Weekkaart maandag 23 — vrijdag 27 november 2020 

WEEKKAART 
23 NOVEMBER 2020 - 
27 NOVEMBER 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 24 NOVEMBER 2020 
Groep 5-6 zinnendictee 

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020 
Groep 3-4 bibliobus 
Eerste adventsviering 
Vanmiddag is er een BHV cursus 

DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020  
11:00 uur leerlingenraad 

VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Groep 5-6: We vermelden normaal gesproken het huiswerk van de zaakvakken op de weekkaart. Voor 
a.s. dinsdag staat er een zinnendictee op de weekkaart. Normaal gesproken staan de taal/spelling toet-
sen niet op de weekkaart. We gaat het een tijdje noteren op de weekkaart, zodat jullie thuis eventueel nog 
woordenschat of spelling/dictee kunnen oefenen als je daar behoefte aan hebt. De kinderen oefenen de 
taal– en spellingdoelen een aantal weken van tevoren zeer geregeld in de klas. Aan het begin van het 
schooljaar hebben alle kinderen een pakketje voor taal/spelling meegekregen om thuis te oefenen.  
Kerstviering: De kerstviering lijkt nog ver weg, maar wij zijn al begonnen met de voorbereidingen en or-
ganisatie 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 ko-
men om 18:30 uur weer naar buiten.  
App: We zijn ons aan het oriënteren op de app Parro als communicatiemiddel met ouders/verzorgers. 
Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem. Het voordeel van zo’n app is dat we gemakkelijk een 
nieuwtje met foto kunnen plaatsen en dat ouders/verzorgers dat op hun telefoon ontvangen. Daarnaast 
biedt Parro ook de mogelijkheid om de oudergesprekken digitaal in te plannen. Hoogstwaarschijnlijk krij-
gen de ouders/verzorgers volgende week meer informatie over het installeren van de app en de mogelijk-
heden.  
Playmobil: De juffen van groep 1-2 zijn op zoek naar playmobil poppetjes om te gebruiken in de klas. 
Misschien zijn er kinderen die uitgespeeld zijn met playmobil…? We houden ons aanbevolen.  
 
Wist je dat…  
… Onze schoolschoonmaakster bijna met pensioen gaat? We vinden het heel jammer dat Annette af-
scheid gaat nemen. We zullen in december op een gepaste wijze afscheid nemen. Ondertussen heeft 
schoonmaakbedrijf Fonville een vervanger voor Annette en zij zullen zorgen voor een goede overdracht.  
… De kleuters graag willen leren inpakken zoals de Pieten? We zijn op zoek naar kleine doosjes, zodat 
ze kunnen oefenen. Dus als je je theedoosje, macaroni-doos o.i.d. leeg hebt dan mag je het inleveren bij 
juf Wilma, juf Marieke en juf Wendy.  
… Er vanaf dit jaar zijn er op beide scholen van Catent, zowel in Nieuw-Schoonebeek als in Weiteveen, 
roetveegpieten bij het Sinterklaasfeest op school zijn? Wij willen daarmee aansluiten bij de landelijke ont-
wikkelingen zoals de zien in het Sinterklaasjournaal.  
… De logopedist die bij ons op school een aantal kinderen zag, afscheid heeft genomen? Zij heeft een 
aanbod op een andere school gekregen om groepjes kinderen te begeleiden. Ze heeft afgelopen donder-
dag de desbetreffende kinderen gedag gezegd.  
… Groep 5-6 een woordenschattoets heeft op maandag 30 november? Op dinsdag 1 december staat de 
taaltoets gepland.  

MAANDAG 23 NOVEMBER 2020 


