Weekkaart maandag 7 — vrijdag 11 december 2020

WEEKKAART
7 DECEMBER 2020 11 DECEMBER 2020
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 7 DECEMBER 2020
DINSDAG 8 DECEMBER 2020

Vanmiddag is er een teamvergadering
Derde adventsviering
Groep 3-4: bibliobus
Juf Wendy is jarig

WOENSDAG 9 DECEMBER 2020

DONDERDAG 10 DECEMBER 2020
Toets Brandaan thema 2

VRIJDAG 11 DECEMBER 2020
Bijzonderheden/aankondigingen

Parro: Bijna alle ouders hebben de Parro app geïnstalleerd en kunnen genieten van de foto’s die geplaatst worden. Er zijn ook al verschillende nieuwsberichten geplaatst. We zullen bij het maken van foto’s
rekening houden met de aangegeven wensen omtrent AVG. Zo zul je sommige kinderen nooit op een foto
voorbij zien komen.
Bibliobus: We merken dat steeds meer kinderen hun tas, boeken en pasje meebrengen naar school. De
medewerker van de bibliobus is blij dat er veelal voorzichtig met de boeken wordt omgegaan. Sommige
kinderen hebben geen aparte tas mee, maar dat zouden we wel graag zien. Willen jullie ervoor zorgen
dat de kinderen om de week hun boekentas, boeken en pasje meenemen? Alvast bedankt.
Groep 5-6: De kinderen van groep 5-6 zijn gestart met thema 4 van taal en spelling.
Wist je dat…
… Bakker Wilco het afgelopen weekend oliebollen heeft verkocht in Nieuw-Schoonebeek? Hij had in de
bakkerij een overschot en heeft ze verkocht in de buurt. Hij heeft de helft van de opbrengst aan onze
school geschonken. We zijn blij verrast en zullen wat leuks voor de kinderen kopen. Bedankt Wilco en de
mensen die van de oliebollen hebben genoten!
… Alle kinderen op donderdagmiddag 17 december om 12:00 uur vrij zijn? We vieren vanaf 17:00 uur
de kerstviering in de klassen. Alle ouders/verzorgers kunnen de kinderen om 18:30 uur bij het hek ophalen.
… Alle kinderen op vrijdagmiddag 18 december om 12:30 uur vrij zijn? Ze kunnen dan op tijd genieten
van de kerstvakantie.
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