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Weekkaart maandag 19 — vrijdag 23 oktober 2020 

WEEKKAART 
19 OKTOBER 2020 - 
23 OKTOBER 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 20 OKTOBER 2020 

WOENSDAG 21 OKTOBER 2020 
Groep 5 t/m 8 bibliobus 

DONDERDAG 22 OKTOBER 2020  
Avondgesprekken 
Leerlingenraad 

VRIJDAG 23 OKTOBER 2020 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Oud papier: De ouderraad heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het ophalen van oud papier in het 
dorp. Ze hebben te maken met steeds minder vrijwilligers en vrijwilligers niet aanwezig zijn op afgesproken data. 
Momenteel is de OR in overleg met de gemeente over een goede oplossing rondom het verzamelen van oud papier. 
De afgelopen keer heeft er een container op het schoolplein gestaan. Dat is een tijdelijke oplossingen t/m december. 
Ondanks dat het oud papier niet veel meer oplevert, zouden we het wel graag willen voortzetten. Zodra er meer dui-
delijkheid is, brengen we jullie op de hoogte.  
Ventilatie: Er is de laatste weken veel te doen om de ventilatie in schoolgebouwen. Het rijk is aan het inventariseren 
of de ventilatie voldoet en of er actie ondernomen moet worden. De afgelopen tijd hebben we in de klassen een 
CO2meter gehad om de luchtkwaliteit te meten. Dit is de eerste stap van het onderzoek. In de bijlage vinden jullie 
een brief vanuit het bestuur van Catent.  
Trombosedienst: Elke maandag tussen 8:00 en 8:30 uur is de trombosedienst in De Dorpshoeve. Dat zorgt voor 
extra drukte en mogelijk voor meer onveilige sitauties bij de parkeerplaatsen. Willen jullie de kinderen waarschuwen 
zodat ze extra alert zijn onderweg naar school?  
Week van de opvoeding: Een bericht van Maaike, onze schoolmaatschappelijk werkster: Deze week is het de 
Week van de Opvoeding. Sedna heeft hiervoor een brochure gemaakt. Deze brochure wordt op een later tijdstip 
uitgedeeld aan de leerlingen van groep 3 en 4. Momenteel zijn wij, in verband met de maatregelen rondom het coro-
navirus, niet op school aanwezig. Bent u wel benieuwd naar de brochure? Bekijk deze dan op https://
www.sednaemmen.nl/opgroeien-en-opvoeden/ Via Facebook zijn deze week filmpjes te zien rondom het thema. 
Heb je na het lezen van de brochure vragen? Neem dan contact op met de schoolmaatschappelijk werker bij uw 
kind op school. De schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan jullie school is: Maaike Sijbom- Eiting, je 
kunt haar bereiken op 06-36559662 of m.eiting@sednaemmen.nl  
Inloopspreekuur SMW: De inloopspreekuren die gepland zijn starten na de herfstvakantie weer op. Daarom is 
Maaike op maandag 19 oktober op school aanwezig tussen 8:30 en 10:00 uur. Ouders/verzorgers zijn welkom als 
ze geen gezondheidsklachten hebben en bij de entree even een registratieformulier invullen. Je kunt natuurlijk ook 
een afspraak met Maaike maken als je dat prettig vindt.  
Fietskeuring: Op maandag 26 oktober kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 op de fiets naar school komen. De 
fietsen worden ‘s ochtends gekeurd. In de bijlage van de e-mail vind je een overzicht van de gekeurde onderdelen. 
Sinterklaas en kerstviering: Door de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus hebben we kritisch ge-
keken naar de vieringen die eraan komen. We vinden het erg jammer dat we de feesten niet kunnen organiseren 
zoals we gewend zijn. Om geen onnodig risico te lopen hebben we ervoor gekozen om de feesten zoveel mogelijk 
zonder ouders te organiseren.  
CITO toetsen: De afgelopen weken hebben we de CITO toetsen afgenomen die eigenlijk gepland stonden voor 
eind vorig schooljaar. Gewoonlijk maken we een uitgebreide analyse van de opbrengsten, maar dat gaat op dit mo-
ment anders. Het is niet eerlijk om de kinderen te beoordelen na zoveel weken thuisonderwijs. We bestuderen de 
resultaten en bepalen waar kinderen extra hulp bij nodig hebben. Zo bepalen we de beginsituatie van de groep en 
individuele kinderen. De CITO resultaten komen niet op het rapport van de kinderen. De resultaten worden wel be-
sproken in de ontwikkelgesprekken die na de herfstvakantie gepland staan.  
Wist je dat… 
… we twee keer per jaar een ontruimingsoefening inplannen? Aan het begin van elk schooljaar worden de protocol-
len bijgewerkt, zodat het up to date is. 
… De kinderen op donderdagmiddag 17 december vrij zijn? We verwachten de kinderen ‘s avonds op school voor 
een bescheiden kerstviering in de klassen.  
  WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE EN GEZONDE HERFSTVAKANTIE! 

MAANDAG 19 OKTOBER 2020 
Inloopspreekuur SMW 
Avondgesprekken 
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