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woensdag 4 nov
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26 okt

€ 38,55
€ 42,40
€ 61,15

TOTAAL

€ 279,55

Onderwijs in coronatijd
In de nieuwsbrief van oktober en onze brief van 26 oktober schreven
we over de onzekerheid in het onderwijs in deze coronaperiode. We
zijn inmiddels geconfronteerd met een collega die in quarantaine
moest i.v.m. een besmetting en collega’s die getest moesten worden.
Tot nu toe hebben andere collega’s waargenomen, maar we kunnen
niet garanderen dat dit steeds lukt. Daarom hechten we er aan u
nogmaals te melden, dat groepen naar huis gestuurd kunnen worden
en dat voor bovenbouwgroepen overgegaan kan worden op digitaal
onderwijs. In voorkomende gevallen doen we ons best om te zorgen
dat kinderen thuis wel aan hun schoolwerk kunnen werken. Wij
rekenen op uw begrip!
Dankdagviering
Ook de dankdagviering zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. De
viering gaat gewoon door en dominee Marien Kollenstaart komt ook,
maar we kunnen dit jaar geen ouders verwelkomen in de school.
We hopen op betere tijden!
Scholenmarkt VO vervalt
De jaarlijkse scholenmarkt op maandag 9 november in De Spil in
Bleskensgraaf gaat niet door. Het is in coronatijd niet mogelijk zo’n
bijeenkomst veilig te organiseren met grote aantallen leerlingen en
ouders. Daarom is deze markt in 2020 van de kalender gehaald.
Ouders en leerlingen zullen op een andere/digitale manier worden
geïnformeerd.

Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad bestaat uit 5 leerlingen uit groep 7/8. Alle leerlingen uit die groep
hebben een sollicitatiebrief mogen schrijven en op basis van deze brieven bestaat de nieuwe
raad uit: Timo van Dam, Dylan van Dijk, Mirthe Houweling, Iris Koorevaar en Jolien van
Leussen. Vanaf oktober zal de leerlingenraad elke 6 weken vergaderen met de directeur over
zaken die kinderen belangrijk vinden. Ook zal er jaarlijks een budget van €300,-- beschikbaar
worden gesteld om te besteden.
Fruitdag
Woensdag is onze wekelijkse fruitdag. Het is de bedoeling dat op die dag alle kinderen fruit
mee naar school mogen nemen als tussendoortje. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen
en leerkrachten op woensdag als tussendoortje koekjes of snoep meenemen. Dat mag vier
dagen wel en één dag niet. Denken jullie hier allemaal aan?
Hoofdluiscontrole
Op school zijn er momenteel geen hoofdluiscontroles meer. We hopen dat u zelf deze taak
overneemt en zo af en toe uw kinderen controleert. Wij gunnen elk kind een fris en gezond
hoofd!

