September 2020
Wecycle:
Ook dit schooljaar 2020-2021 gaan we als
school meedoen aan een inzamelactie in
samenwerking met Wecycle.

AGENDA:

September 2020:
Wecycle wil bij kinderen een blijvende
07 t/m
verandering in houding en gedrag
11 09 Startgesprekken
ontwikkelen ten opzichte van het correct
08 t/m
afdanken van e-waste (kleine elektrische
09-09 Meester Marko afwezig
apparaten en energiezuinige verlichting). Elektrische apparaten
09-09 Verkeersflits
en spaarlampen horen niet thuis in de vuilnisbak, omdat deze
14-09 1ste leerlingenraad
kunnen worden gerecycled. Dit bespaart belangrijke grondstoffen
15-09 Boeken bibliotheek kast
voor onze gezamenlijke toekomst en schadelijke stoffen komen
inleveren
niet in het milieu terecht.
23-09 Piramide lln gr 1/2 vrij.
Het project duurt vanaf maandag 14
23/09 Start kinderpostzegels
september tot halverwege november
29/09 Project Schrijvers op
2020.
school
In deze tijd gaan we als school
30-09 Start Kinderboekenweek
proberen om zoveel mogelijk kleine
elektrische apparaten met een stekker
of batterij te verzamelen. Het apparaat moet in een boodschappentas
passen! Wanneer we meer dan 75 apparaten inzamelen kunnen we als
school een mooi cadeau uitzoeken waar alle kinderen wat aan hebben.
Onze vraag is om kleine elektrische apparaten en spaarlampen niet weg te gooien maar te bewaren.
Er zullen binnenkort inzameldozen op school komen waar de apparaten ingeleverd kunnen worden.
Deze kunnen worden ingeleverd bij het magazijn naast de gymnastiekzaal.
Op de website www.wecycle.nl kunt u meer informatie vinden.

Boeken bibliotheek:
Omdat de bibliotheekkast woensdag 16 september wordt geruild, willen wij graag alle
bibliotheekboeken dinsdag 15 september op school hebben zodat wij de volgende dag een complete
boekenkast kunnen inleveren. Ook de boeken van het project “zomerlezen” graag zo spoedig
mogelijk inleveren.

Leerling administratie:
Graag het formulier voor de actuele leerlingengegevens voor vrijdag 11 september op school
inleveren.
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Juf Monique:
Vorige week is juf Monique 50 jaar geworden. Vandaag
hebben wij haar met alle leerlingen even in het zonnetje
gezet. We hebben voor haar gezongen, uiteraard in het
Engels, en heeft ze een mooi bos bloemen gekregen.

Beslisboom Corona:
De maatregelingen m.b.t. het corona virus veroorzaken landelijk hier en daar onrust omdat die op
verschillende manieren uit te leggen zijn. Deze onrust voelen wij ook op school. Ouders stellen
vragen of hun kind nu wel of niet naar school kan. Om te kunnen bepalen of een leerling naar school
kan, maken wij gebruik van de beslisbomen die zijn opgesteld door het RIVM. Deze bomen (van 0 t/m
6 jr en 7 t/m 12 jr) zijn als bijlage toegevoegd aan de nieuwsbrief. Bij ernstige twijfel kunt u contact
opnemen met school/ de huisarts of de GGD.
Omdat wij zoveel mogelijk ventileren, staan in alle klassen de ramen open met als gevolg dat het
kouder is dan normaal. Wij raden u aan om uw kind(eren) een trui of vest mee te geven.

Verkeersflits:
Woensdag 9 september nemen wij deel aan het educatieve programma “Verkeersflits” waarbij er
diverse onderdelen, zoals remproef, fietssimulator, op het programma staan. De opdrachten zullen in
kleine groepen en zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. De Gietsersewei is i.v.m. een remproefdemo
vanaf ongeveer 08:45 t/m 11:15 uur afgesloten. De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben voor
deze ochtend de eigen fiets nodig.

Nieuws van de Teenoclub Nij Beets:
Op zaterdag 19 september is een Workshop freerun. Zie voor meer informatie de Flyer van de
Teenoclub die als bijlage bij deze nieuwsbrief is toegevoegd.
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