
 Samen leren voor morgen! 

Schoolgegevens 
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Mail: irene-dir@sg-owsa.nl 
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Agenda 

03-03, de portfolio's gaan mee. 
07-03, ouder/ kind gesprekken 
14-03, Lentekriebels 
22-04, Koningsspelen 
 
 
De recente kalender is te vinden  
op de website. 

 

Nieuwsbrief 

Welkom 

Geachte ouders/ verzorgers, 
 
Een nieuwe opzet van de nieuwsbrief en  
een nieuw logo.  
Na de voorjaarsvakantie zal ons nieuwe logo 
overal te zien zijn. Met deze nieuwsbrief is dit 
de primeur. We zijn er trots op! 
 
De vorige nieuwsbrief was net voor de 
kerstvakantie en nu weer een nieuwe voor de voor-
jaarsvakantie. 
 
Alweer bijna maart en dat betekent dat de  
toetsing achter de rug is en de  
oudergesprekken er aan zitten te komen. 
Hierover krijgt u direct na de vakantie informatie via 
de leerkracht. 
 
Corona en hoe nu verder....... 
Na de voorjaarsvakantie geldt de mondkapjes en de 
1,5 m plicht niet meer. Kinderen mogen weer door 
elkaar, dus geen cohortering meer en externen mogen 
weer op school. 
Toch blijven we kwetsbaar, bij besmettingen kan het 
maar zo gebeuren dat er geen leerkracht beschikbaar 
is. 
 
Om versoepelingen ook de kans te geven binnen de 
school blijft het naar school brengen en halen gewoon 
zoals het nu is. Leerkrachten staan bij het hek en de 
leerlingen gaan zelf naar binnen. De oudergesprekken 
zullen wel weer gewoon op school plaatsvinden.  
Voorlopig blijven de zelftesten voor de groepen 5 t/m 
8 ook beschikbaar. 

 

 



Prinses Irene ontwikkelt talent! 
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Eigenwijz 
Inmiddels zit de peuterspeelzaal van Eigenwijz alweer bijna twee maanden bij 
ons in het gebouw. De tekening voor de unit die op het plein gaat komen is ge-
maakt en ingediend bij de gemeente. We hopen dat we binnen niet al te lange 
tijd kunnen vertellen dat er tot plaatsing overgegaan wordt. Intern hebben we 
de samenwerking al in gang gezet. Zo gaan de peuters en de kleuters 
optrekken wat betreft verschillende thema's. 
Voor de komende weken betekent dit dat iedereen, dus de peuters en de groe-
pen 1 t/m 8, gaan werken aan het thema "Lentekriebels". Daarna zullen de peu-
ters en de kleuters samen gaan werken aan het thema "De kleine kunstenaar". 
 
Intern begeleider 
Gelukkig hebben we een nieuwe intern begeleider gevonden. Simone Huisman zal iedere dinsdag bij ons op 
school aanwezig zijn om de leerlingenzorg goed te laten verlopen op school. Omdat Simone er nog maar kort is, 
hebben we ook nog een beetje hulp van de intern begeleider van Hardenberg. Geleidelijk aan zal Simone alles 
overnemen. We wensen haar dan ook een fijne tijd toe bij ons op school. 
 
Schoolfruit 
Inmiddels zijn we al een aantal weken aan het genieten van het heerlijke schoolfruit. Iedere week wordt er voor 
drie dagen schoolfruit afgeleverd. Regelmatig zijn er ouders die ons even willen helpen met snijden en daar zijn 
we blij mee. Ook de komende tijd zal dit nog nodig zijn. We zouden het dan ook geweldig vinden als er meer 
reacties komen om een kwartiertje mee te willen helpen indien nodig. 

 
Talent Gericht Werken 
Sinds de kerstvakantie zijn we iedere dinsdagmiddag een uur bezig met het Talent 
Gericht Werken. 
Leerkrachten vinden het leuk, maar belangrijker nog, ook de kinderen vinden dit heel 
leuk en leerzaam. 
Het is dan een gezellige boel in school en tjonge wat worden er leuke dingen ge-
maakt. 
De laatste twee weken gooide corona roet in het eten en konden we dit niet door 
laten gaan. Na de voorjaarsvakantie pakken we het weer op. 

 
Meester Koen 
Meester Koen is sinds een week in groep 7 en 8. Daar gaat hij de rest van het schooljaar zijn stage vervullen. 
Inmiddels hoort hij helemaal bij het team en alle kinderen kennen meester Koen. 
 
Juf Lisa 
Juf Lisa zal vanaf de voorjaarsvakantie  met zwangerschapsverlof gaan. We wensen haar veel succes met de  
laatste loodjes. 
 


