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Compliment van de week:
Deze week gaat het compliment naar de leerlingen van groep 4/5/6 die super hard oefenen aan hun
bijdrage voor Popwerf 2021!

Regel van de week

genomen. Ook de afscheidsfoto van groep 8
zal op deze dag worden gemaakt.

Wij schommelen met maximaal twee
kinderen op de
schommelmand.

Schoolreisje en kamp

Nieuwsbrief
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Tot op heden is het nog erg onzeker of wij

Ouderportal

met de leerlingen op schoolreis/schoolkamp
kunnen gaan. Wat wel zeker is is dat de

Inmiddels hebben alle ouders de ouderportal

schoolreis, gepland op

app geïnstalleerd. De app zal de komende

18 mei, niet door zal

periode verder worden uitgebreid. Zo zal er

gaan. We moeten ons

een functie komen waarmee

nu nog zoveel als

ouders/verzorgers hun zoon/dochter ziek

mogelijk aan de

kunnen melden en er komt een mogelijkheid

cohorten houden waardoor het niet

om via de app de leerkracht een vraag te

verstandig is om met alle groepen in één bus

stellen. Middels de nieuwsbrief houden wij u

plaats te nemen. Meerdere bussen inzetten is

op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden.

financieel niet haalbaar. Wij hopen dat er aan
het eind van het schooljaar wat

Gespreksformulier
rapportgesprekken

versoepelingen zijn doorgevoerd waardoor
het dan wel mogelijk wordt een schoolreis te
organiseren. Desnoods zullen wij dat op een

Afgelopen dagen hebben de

aangepaste wijze gaan doen.

rapportgesprekken plaatsgevonden en

De verhuurder van de accommodatie voor

vanmiddag/avond zullen er nog een aantal

het kamp van groep 7/8 heeft ons laten

gesprekken zijn. Hiervan zal de leerkracht

weten geen groepen meer te ontvangen en

een kort verslag maken. Dit verslag zal uw

heeft onze reservering geannuleerd. Ook voor

zoon/dochter volgende week mee naar huis

het kamp geldt dat wij koersen op de laatste

krijgen. Wilt u deze thuis ondertekenen en

maand voor de zomervakantie. Wellicht zal

weer aan uw zoon/dochter meegeven naar

dat, net als het schoolreisje, in aangepaste

school op of voor vrijdag 9 april?

vorm plaats gaan vinden.
Let wel, het is allemaal nog erg onzeker en
kwetsbaar. Mochten er strengere

Schoolfotograaf

maatregelen worden afgekondigd dan bestaat

Op dinsdag 13 april komt, ondanks de Corona

de mogelijkheid dat beide niet door kunnen

maatregelen, de schoolfotograaf langs. Wij

gaan.

zijn van mening dat we op gepaste wijze

Wij houden u op de hoogte.

klassenfoto’s kunnen laten maken. Ons
bestuur heeft hiervoor akkoord gegeven. De
portretfoto’s (al dan niet met jongere

Koningsspelen

broertjes/zusjes) zullen dit jaar niet worden

Op vrijdag 23 april zijn
de Koningsspelen. De
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laatste jaren organiseren wij op deze dag

Groep aan het woord

samen met de Fredericusschool een sportdag.

Deze keer is groep 1/2/3 aan het woord. In

Het zal u niet verbazen dat we dat dit jaar

de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de

niet op die wijze op gaan pakken. Wij hebben

bijdrage uit deze groep.

echter wel gemeend hier met onze leerlingen
op gepaste wijze aandacht aan te besteden.
Daarom wordt er op deze dag een leuke
activiteit georganiseerd voor onze leerlingen.

Paasweekend

U krijgt hierover binnenkort meer informatie.

Wij wensen u een mooi en zonnig
Paasweekend toe en zien de kinderen graag

Bericht Beweegteam
Weststellingwerf

weer op school op dinsdag
6 april.

In de komende maanden staan het
schoolvoetbal (7 april)- en
schoolkorfbaltoernooi (19 mei) gepland.
Vanuit Beweegteam Weststellingwerf hebben

Agenda

wij bericht gehad dat het voetbaltoernooi op
7 april in ieder geval niet door zal gaan. Er is

2 april

Goede Vrijdag (lln. vrij)

5 april

Tweede Paasdag (lln. vrij)

13 april

Schoolfotograaf

20/21 april

IEP eindtoets groep 8

23 april

Activiteit Koningsspelen

27 april

Koningsdag (lln. vrij)

28 april

tostidag onderbouw

29 april

tostidag middenbouw

De volgende oud papier actie staat gepland

30 april

tostidag bovenbouw

op 18 mei. Wij doen deze keer heel graag

30 april

Wieltjesdag

een beroep op de volgende ouders; Fam.

3 mei

Start meivakantie (t/m 14

nog geen besluit genomen over het wel/niet
doorgaan van het korfbaltoernooi. Zodra wij
hierover bericht hebben ontvangen zullen wij
dit met u delen.

Oud papier

Lubbers, Fam. Mintjes, Fam. Mulder (Esmee),

mei)

Fam. Mulder/Sloot, Fam. Nijmeijer, Fam.

18 mei

Oud papier

Slump, Fam. Verra, Fam. v/d Meer, Fam.

24 mei

2e Pinksterdag (lln. vrij)

Wildhagen en Fam. Zandstra. Sieto Koopman
zal bij de container staan en is tevens
aanspreekpunt.
Wanneer u onverhoopt
niet kunt rijden wordt het
zeer op prijs gesteld dat u
dit kenbaar maakt bij
Sieto Koopman (06-81274543).
In dat geval rekenen wij erop dat u zelf voor
vervanging zorgt. Alvast heel erg bedankt
voor uw hulp!
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