OBS Prinses Irene
Hattemattestraat 7
7783 BM Gramsbergen
0524562050
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
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25 september

Werkstudiemiddag, de leerlingen van gr. 5 t/m 8 zijn ‘s middags
ook vrij

Maandag
28 september
Dinsdag
29 september
Woensdag
30 september
Start Kinderboekenweek
Donderdag
1 oktober
Vrijdag
2 oktober
Zaterdag
3 oktober
Oud papier
E-mailadressen team
Met ingang van heden is het team van OBS Prinses Irene bereikbaar op de volgende e-mailadressen:
Juf Karin: kkleinheerenbrink@sg-owsa.nl
Juf Jenny: jbeldman@sg-owsa.nl
juf Marjolein: mteraa@sg-owsa.nl
juf Daniëlle: dmiddel@sg-owsa.nl
Juf Wies: whaver@sg-owsa.nl
Juf Evelien: ewithaar@sg-owsa.nl
Juf Annet: amulder@sg-owsa.nl
Juf Carola: cbosscher@sg-owsa.nl
Juf Sanne: skoops@sg-owsa.nl
Juf Annita: apost@sg-owsa.nl
Juf Annet: ahorsting@sg-owsa.nl
Meester Peter: pmohlmann@sg-owsa.nl
Wij willen u vragen om eventuele andere e-mailadressen van de leerkrachten niet meer te gebruiken.
Schoolkamp gr. 7/8
Gistermorgen (woensdag 16 september) zijn de leerlingen van groep 7/8 op de fiets gestapt.
Hun driedaagse schoolkamp is begonnen.
De juffen houden de ouders van groep 7/8 alvast een beetje op de hoogte in de schoolapp.
Ziek of niet..
Helaas is het zo dat iedereen vanaf 6 jaar (leerlingen, teamleden, ouders) niet in school aanwezig mogen zijn
zodra er (verkoudheids)klachten optreden.
In voorgaande jaren waren diezelfde klachten geen reden om thuis te blijven, maar alles is nu even anders.
Hoewel je moet thuisblijven, ben je niet ziek en dus kun je feitelijk aan het werk.
Nu de LOVS toetsen allemaal zijn geweest, is het zaak om ons daarop te richten. De teamleden hebben ideeën
aangedragen en de grote lijnen zijn helder.
In de loop van de volgende week zal er een brief komen waarin we uitleggen wat de stappen zijn.
Wel fijn om te zien dat ouders van afwezige leerlingen werkboeken en/of Chromebooks komen halen zodat de
kinderen thuis toch aan het werk kunnen.
Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website

Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden.
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker
voor meerdere scholen.
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig –
een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u om contact op te
nemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met rzwols@sg-owsa.nl, Roelienke kan u ook verder helpen.

