
NIEUWSBRIEF 

Hoera! Juf Marije is bevallen 

De eerste nieuwsbrief van 2020 begint direct met heel vrolijk nieuws! In de 

vroege ochtend van zaterdag 4 januari is juf Marije bevallen van een gezonde 

dochter, Vera! Vera en mama zijn lekker thuis en maken het goed. We felici-

teren Marije en haar man met de geboorte van hun eerste kindje. We wensen 

jullie heel veel geluk met elkaar. 

Staking 30 en 31 januari 

Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen is er onlangs een akkoord bereikt 

over een nieuwe CAO, 2019-2020, voor het basisonderwijs. Helaas zijn 

er nog steeds geen structurele maatregelen genomen om het groeiende 

leerkrachten- en directeurentekort aan te pakken. Daarom roepen de 

bonden op om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen. We zijn op 

dit moment aan het inventariseren wie er wel niet gaan staken. Aanko-

mende week zullen we u verder informeren over deze twee dagen. 

Handbalclinic groep 3 t/m 8 

Met het schoolhandbaltoernooi op 7 februari 2020 in zicht kregen de groepen 3 

tot en met 8 op maandagmiddag 13 januari 2020 een handbalclinic. Deze middag 

werd verzorgd door Gea Hidding van handbalvereniging Exito in Sleen. Het eer-

ste uur mochten de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 kennismaken met deze 

mooie vorm van sport. Het uur vloog om, en de leerlingen hebben genoten. Het 

tweede uur was voor de bovenbouwleerlingen. Ook hier waren de rode wangen 

van inspanning te zien. En stralende ogen van plezier. Wij zijn als school weer 

een beetje voorbereid op het schoolhandbaltoernooi. Bijna heel groep 7 en 8 

doet mee. De gymlessen op de maandagmiddag staan al een tijdje in het teken 

van handbal. Gewoon omdat het leuk is en om natuurlijk goed voorbereid aan de 

start te staan. Meedoen is natuurlijk altijd belangrijker dan winnen, maar een 

beetje succes is altijd leuk. Gea, bedankt voor deze lessen!  
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Oud papier 

Vanwege de wet op de privacy (AVG) mogen we 

geen namen van kinderen en/of ouders in de 

openbare nieuwsbrief zetten van school. We zul-

len daarom het schema van het oud-papier in de 

kalender zetten (SchoolApp) zodat u kunt zien 

wie er aan de beurt is. Als u op de datum van het 

oud-papier klikt ziet u de namen. 

 

Nationale voorleesdagen (zie bijlage) 

In de bijlage vindt u informatie over het poppen-

theater van o.a. de bibliotheek in Schoonoord! 

Onder voorbehoud van typefouten. 




