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Zaterdag
Maandag
Dinsdag

14 maart
16 maart
17 maart

oud papier
Schoonmaakavond
Groep 7 gaat naar Westerbork, voor groep 6 is wat geregeld in
school

Woensdag 18 maart
Donderdag 19 maart
Vrijdag
20 maart
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart

15:15 – 16:30 uur buitenschoolse sportactiviteiten
MR – Arcade - avond

Corona en kijkweek
We sluiten ons als school aan bij het landelijke advies om leerlingen die zich verkouden of grieperig voelen
thuis te houden. Dit om mogelijke besmettingen te voorkomen.
In verband hiermee zal ook de kijkweek worden doorgeschoven tot later orde.
Themawerken

De sprookjes, mythen en sagen komen al beetje bij beetje de school binnen en overal worden de
1

themamuren ingericht.
Foto’s 6 april
Meerdere gezinnen hebben aangegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om de nietschoolgaande kinderen met de schoolgaande kinderen op de foto te laten zetten. Hiermee zullen we rond
14:45 uur starten.
GVO / HVO
De oudste leerlingen van de gezinnen van groep 2 t/m 7 hebben vandaag een brief voor de keuze HVO / GVO
voor volgend schooljaar.
Zou u deze ingevuld weer mee willen geven naar school – uiterlijk 2 april?
Leeshulp
Een drietal ouders hebben zich inmiddels gemeld om wel te willen helpen bij het lezen.
Dit is helaas nog niet voldoende om hier een leesschema mee samen te stellen.
We kunnen met de huidige aanmeldingen op dit moment de woensdagen rond krijgen. Mocht u op maandag
of donderdag tijd en zin hebben om te helpen, zou u zich dan bij de leerkrachten willen melden?
Paasactiviteiten
De groepen 1 t/m 3 gaan op donderdag 9 april ‘smorgens eitjes zoeken. We sluiten af met een paaslunch,
gezellig samen ,ieder in eigen lokaal. Deze groepen zijn om 13.00 uur vrij deze donderdag!
De groepen 4 t/m 8 hebben ’s middags een paasactiviteit in school. De schooltijden voor deze kinderen
veranderen niet.
Extra schoonmaak
Maandagavond 16 maart.
Volgens schema zijn de volgende mensen aan de beurt om een uurtje te komen schoon maken in school: Inez
Reinders, Grietje Hutten, Carina de Jong, Suzanne Alberts.
Hartelijk dank namens de kinderen!
Afwezigheid (juf) Annita Post
Vanaf 14 maart t/m 5 april zal Annita niet bereikbaar zijn, voor vragen kan u altijd bij de leerkrachten terecht.
Indien nodig kan u via de directiemail een afspraak met de directeur maken.
Om te noteren!
Cityrun Hardenberg: 16 mei 2020 (zie bijlage sponsoractie)
Avondvierdaagse: 25, 26, 28, 29 mei 2020
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