Weekkaart maandag 8 — vrijdag 12 februari 2021

WEEKKAART
8 FEBRUARI 2021 12 FEBRUARI 2021
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 8 FEBRUARI 2021

Welkom op school! Dit zijn de schooltijden voorlopig:

DINSDAG 9 FEBRUARI 2021
WOENSDAG 10 FEBRUARI 2021

We verwachten alle kinderen op school. De studiedag is verplaatst
De bibliobussen rijden niet

DONDERDAG 11 FEBRUARI 2021
VRIJDAG 12 FEBRUARI 2021
Bijzonderheden/aankondigingen
Bericht vanuit de gemeente: De gemeente heeft een meldpunt geopend voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Gedupeerden kunnen contact met dit meldpunt opnemen door te bellen naar 14
0591 of te mailen naar kot@emmen.nl.
Inspectie van onderwijs: De inspectie van onderwijs is een themaonderzoek gestart rondom de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs in combinatie met COVID-19. Onze school is samen met een aantal
andere scholen willekeurig geselecteerd voor dit onderzoek. N.a.v. dit themaonderzoek krijg je geen beoordeling, maar worden de gegevens van alle scholen meegenomen in een jaarlijkse publicatie van de
inspectie De staat van het onderwijs. A.s. donderdag hebben we een online afspraak met de inspecteur.
Wist je dat…
… je via Parro ook privéberichten kunt sturen en lezen? Als je de app op je telefoon hebt, zie je een
spraakwolkje onderin beeld. Gebruik je het op de computer dan staat het aan de linkerzijkant in het menu.
… de studiedag op 10 februari niet doorgaat? In overleg met de MR hebben we de studiedag verplaatst
naar woensdag 31 maart. De kinderen zijn deze dag vrij.
… de studiedag van 2 maart komt te vervallen? We zien op deze dag graag alle kinderen op school.
… De kinderen al hun schoolspullen mee naar school moeten nemen? Ook de volle schriften en etuis
graag meenemen. En vooral de Chromebooks met laders niet vergeten.
… Er geen gymlessen in de sporthal worden gegeven? De kinderen hoeven een gymspullen mee te brengen.
… Carnaval dit jaar niet doorgaat? Net als het handbaltoernooi zijn deze activiteiten afgelast.
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