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We gaan weer gymmen!
Vorige week kwam de Gemeente Coevorden met het nieuws dat de sporthallen weer open mogen voor de gymlessen. Daar zijn we heel erg blij
mee. Dit betekent dat we vanaf deze week de gymlessen op woensdag
weer op gaan pakken. Meester Daniël zal deze gymlessen verzorgen en de
maatregelen die volgens het RIVM gelden in acht nemen. De gymlessen op
maandag komen voorlopig nog te vervallen. De tijden waarop we op maandag gymmen sluiten niet aan bij het continurooster dat we op dit moment
volgen. Daar waar mogelijk zullen de kinderen extra naar buiten gaan.

Rapporten en contactgesprekken
Vrijdag 26 maart krijgen alle kinderen hun rapport/ portfolio mee naar huis. Vanwege de huidige maatregelen
die er gelden, hebben we gezocht naar een passende oplossing om met u, als ouder, in gesprek te gaan. Het is
helaas niet mogelijk om deze gesprekken op school te laten plaatsvinden. In de week van 29 maart neemt de
leerkracht van uw kind(eren) contact met u op om telefonisch in gesprek te gaan. U ontvangt hier binnenkort een
uitnodiging voor.

Luizenpluizen
De afgelopen periode is het i.v.m. de regelgeving omtrent Covid-19 niet mogelijk geweest om
op school te controleren op hoofdluis. Onze vraag aan u is, of u dit thuis wilt doen. Wanneer
een kind hoofdluis heeft, horen we dit natuurlijk graag. Heel erg bedankt voor uw medewerking.

Nieuws vanuit groep 7/8
Musical groep 7 en 8
We zijn inmiddels druk aan het oefenen voor de musical. Wellicht voorbarig, wellicht onnodig. Maar toch. Het
kriebelde bij met name groep 8. “Juf, wanneer gaan we met de musical aan de gang?” Tja, met de huidige situatie is dat een lastig punt. Dus klassenberaad. Wat willen jullie en wat als het toch niet door kan gaan? Bereid je
voor op een teleurstelling, ik kan niets garanderen. Want eerlijk is eerlijk, de kans dat de musical ook daadwerkelijk kan worden opgevoerd is momenteel nog niet erg groot.
Het antwoord was eerlijk, veelzeggend en heel duidelijk. “Juf, dan hebben we immers wel de voorpret van het
oefenen gehad.”
En geef ze eens ongelijk. Dus zijn we aan het oefenen. Hebben we plezier. Misschien alleen vanwege de voorpret. Deze leerlingen hebben al zoveel moeten missen.
Juf Gonda.

Onder voorbehoud van typefouten.

Oud papier
Wat zijn we blij met de opbrengst van het oud papier. Jaarlijks levert het de
school een aanzienlijk bedrag op waarvan allerlei activiteiten kunnen worden gedaan, denk aan de Sinterklaas, kersviering en het gezamenlijk ontbijten.
Ook blijft hierdoor de ouderbijdrage, die u als ouder aan de school betaalt behoorlijk laag. Laten we daarom samen zorg dragen voor het ophalen van het oud papier,
want ‘Vele handen maken licht werk’.
In de Schoolapp vindt u een overzicht waarop staat wanneer u aan de beurt bent om te helpen.

Ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek
Begin april zal er vanuit Onderwijsstichting Arcade een tevredenheidsonderzoek gedaan worden. Eén keer per
twee jaar is er een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en leerlingen vanaf groep 5. U ontvangt
hier binnenkort een brief over met informatie.

