Weekkaart maandag 30 november — vrijdag 4 december 2020

WEEKKAART
30 NOVEMBER 2020 4 DECEMBER 2020

Groep 5-6: woordenschattoets

Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 30 NOVEMBER 2020
DINSDAG 1 DECEMBER 2020

Groep 5-6: taaltoets
Groep 1-4 en voorschool: Pietengym (gymschoenen mee)
Tweede adventsviering
Groep 5-8: bibliobus
Groep 5-8: Pietengym

WOENSDAG 2 DECEMBER 2020

DONDERDAG 3 DECEMBER 2020
VRIJDAG 4 DECEMBER 2020

Sinterklaasfeest: alle kinderen zijn om 12:30 uur vrij
Groep 1-2 en voorschool gymschoenen mee

Bijzonderheden/aankondigingen

Sinterklaas: Hij komt… Hij komt… Die lieve goede Sint… We verwachten de kinderen op 4 december
om 8:20 uur op school. Ze kunnen direct naar de klas gaan, omdat we het Sinterklaasfeest helaas zonder
ouders/verzorgers moeten vieren. Het Sinterklaasfeest op school is om 12.30 uur afgelopen. De kinderen
van de voorschool en groep 1-2 kunnen om 12:30 uur worden opgehaald bij de sporthal (nemen jullie
gymschoenen mee?). De kinderen hoeven geen eten, drinken en tussendoortje mee te nemen. Willen
jullie alle kinderen een grote tas meegeven naar school voor de cadeaus/surprises e.d.
Om de Sint een beetje te helpen, maken de kinderen van groep 7-8 een surprise voor elkaar. Natuurlijk
hoort bij die surprise ook een gedicht. De kinderen kunnen voor € 7,00 om iets leuks te kopen, het bedrag
moet helemaal besteed worden. Het mag geen snoepgoed zijn, dus ook geen chocoladeletter. Na inlevering van de bonnetjes krijgen de kinderen een envelop met €7,00 (namens de ouderraad) van school. Willen jullie de kinderen helpen om een leuke surprise en mooi gedicht te maken? Zo hoeven we geen kinderen teleur te stellen.
Er is een klein groepje ouders/verzorgers uitgenodigd om te helpen opbouwen en opruimen in de sporthal
voor de jongste kinderen. Deze ouders/verzorgers hadden zich opgegeven op de ouderhulplijst. Alvast
bedankt voor jullie hulp!
App: We hebben alle ouders een uitnodiging gestuurd voor onze Parro-app. De link in deze e-mail is 7
dagen geldig. We zien dat al heel veel ouders zich hebben aangemeld. In deze app zullen we zo nu en
dan een bericht (met foto) plaatsen die ouders ontvangen. In deze app kun je je op termijn ook inschrijven
voor de rapportgesprekken e.d. Zodra we weer uitjes organiseren en ouders/verzorgers op school mogen
komen, kunnen we via deze weg ook hulp vragen bij verschillende activiteiten. Als je de app nog niet hebt
geïnstalleerd, doe het dan vlug. Het is nog een paar dagen geldig.
Wist je dat…
… De kinderen van groep 7-8 in september Kinderpostzegels hebben verkocht voor een bedrag van bijna
€2600,-? Hiermee kan stichting Kinderpostzegels een heel aantal kwetsbare kinderen ondersteunen. Bedankt allemaal!
… Groep 4 dit jaar geen kerstspel zal opvoeren? We willen hen deze feestelijke activiteit niet onthouden,
dus zullen we de kinderen van groep 4 volgend jaar betrekken bij de kerstvoorstelling. Ze houden het dus
nog te goed.
… Er krentenbaard is gezien op school? Willen jullie er alert op zijn thuis? Als je meer informatie zoekt
over krentenbaard kun je op internet verschillende websites vinden, bijvoorbeeld https://www.rivm.nl/
impetigo-krentenbaard
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