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Coronamaatregelen in school
Nu in Nederland de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, heeft dit ook gevolgen voor onze school.
We vragen u als ouder alleen binnen te komen als het echt noodzakelijk is. Als u binnenkomt zijn er twee regels
waar u zich aan moet houden:
1.

Draag altijd een mondkapje.

2.

Hou 1.5 meter afstand tot volwassenen.

Omdat we bij de inloopochtenden van groep 1-2-3 niet de 1.5 meter afstand in acht
kunnen nemen, hebben we—na overleg met MR—besloten deze inloopochtenden stop
te zetten. We vinden dit natuurlijk erg jammer, maar willen ook heel graag zorgen
dat er zo weinig mogelijk besmettingen op onze school komen.
Externen zijn voorlopig nog welkom in onze school en houden zich natuurlijk ook aan
bovenstaande regels.
We hopen op uw begrip.

Schoolfruit
Vanaf volgende week doen we op onze school mee met de actie Schoolfruit en groente. Een
actie die mogelijk wordt gemaakt door subsidie van de Europese Unie. Op drie dagen in de
week maken de kinderen kennis met allerlei soorten fruit en groente. Ook worden er lessen
gegeven over dit onderwerp.
In de bijlage vindt u meer informatie hierover.

Studiedagen schooljaar 2021-2022
Dit schooljaar zijn op de volgende data studiedagen gepland. Alle kinderen zijn dan de hele dag vrij.
•

maandag 15 november

•

donderdag 10 februari

•

donderdag 14 april

•

vrijdag 17 juni

•

woensdag 29 juni

MR-nieuws

Bijlagen

Op dit moment is er geen nieuws
vanuit de MR.

- informatie schoolfruit

Morgenmiddag is er weer een
vergadering.

- JOGG-weetje

- informatie stichting welzijnswerk
- activiteiten Jong Krakeel

Invallerstekort
Zoals u wellicht wel leest in de krant of ziet op het journaal, is er nog steeds een groot tekort aan invallers op
veel scholen. Ook in onze stichting Bijeen is dit helaas het geval.
We proberen natuurlijk altijd om wel iemand voor de groep te vinden. Soms kunnen leerkrachten extra werken
op hun vrije dagen. En soms kunnen onderwijsassistenten helpen bij de groep.
Het zal helaas zo zijn dat we op sommige dagen, als het
echt niet lukt om een invaller te krijgen, de groep naar
huis moeten sturen. U krijgt daar dan ‘s ochtends voor
schooltijd via Parro een bericht van.
We willen u dan ook vragen om Parro elke ochtend in de
gaten te houden. Heeft u Parro nog niet geactiveerd,
wilt dat dan z.s.m. doen? Alvast bedankt!

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!
Vanaf 28 oktober starten de lessen van JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in Hoogeveen. De lessen worden
gegeven op de donderdagmiddagen in Het Podium. De theaterlessen worden aangeboden in drie verschillende
groepen, namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar en een zogeheten jongerengroep voor kinderen
die al op de middelbare school zitten. De lessen worden verzorgd door een team van professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse leuke extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse Mysterie-theaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een gratis proefles of inschrijving, kunt u terecht op de website jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents JeugdTheater Garage TDI.

Belangrijke data
•

donderdag 11 november

Sint-Maarten

•

maandag 15 november

studiedag: alle kinderen hele dag vrij

•

woensdag 17 november

schooldamtoernooi (voor een aantal kinderen uit groep 5/6)

•

vanaf maandag 22 november

Land van Scala: foto’s vertellen fantastische verhalen (groep 7 en 8)

•

vrijdag 3 december

Sinterklaas op school: alle kinderen om 12.00 uur vrij

•

vrijdag 24 december

begin kerstvakantie: alle kinderen om 12.00 uur vrij

