1 maart 2021
Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van de welverdiende
voorjaarsvakantie. Het is fijn om vandaag alle leerlingen weer in goede
gezondheid te mogen ontvangen.

Nieuwe leerling:
Sinds vandaag hebben we Jaylynn bij ons op school in groep 1 mogen
verwelkomen. Wij wensen haar een hele fijne “Jaskertijd”.

Onderwijsassistent Marieke Kleiterp:
Vandaag is juf Marieke bij ons op school gestart met haar nieuwe baan als
onderwijsassistent. Zij zal tot aan de zomervakantie 5 ochtenden per week
ons team komen versterken. De komende week zullen de kinderen van de
diverse groepen even kennis met haar gaan maken. In de volgende
nieuwsbrief zal zij zich even aan u voorstellen.

Juf Monique:
Wij zijn blij dat juf Monique weer is gestart
met de Engelse lessen.

AGENDA:
Maart 2021:
10-03
22-03
24-03
26-03
29-03
t/m
31-03

Meester Marko afwezig
Oudergesprekken Groep 8
Meester Marko afwezig
Schoolfotograaf
Oudergesprekken

April 2021:
01-04
02-04
05-04
07-04
20-04
21-04

Rapport mee
Goede vrijdag. lln. vrij
2de Paasdag. lln. vrij
Meester Marko afwezig
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8

Studiedag Comprix:
De personeelsdag van Comprix op woensdag 3 maart gaat helaas niet door. Dit
betekent dat ook de marge-dag (vrije dag) voor de leerlingen niet doorgaat.
Woensdag 3 maart is dus een gewone lesdag.

Theatervoorstellingen:
De geplande culturele activiteiten in de maanden maart en april zijn geannuleerd. Dit betekent dat het project
schrijvers op school en de theaterbezoeken voor de groepen 1 t/m 5 niet doorgaan. Wij hopen dat de andere
culturele activiteiten die na april gepland staan, wel door kunnen gaan.

Rapporten:
Graag alle rapporten zo spoedig mogelijk inleveren.

Schoolfotograaf:
Vrijdag 26 maart staat de schoolfotograaf gepland. Wij hopen dat we dit op een corona verantwoorde wijze toch
door kunnen laten gaan.

Nieuwe beweeggame Seppo:
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief van het Beweegteam Opsterland over de
beweeggame Seppo die ook een route door Nij Beets bevat.
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