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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 jan.
29 jan.
30 jan.
31 jan.
1 febr.

GGD-check (een aantal ouders krijgt via de GGD hierover bericht)
Sportinstuif gr. 3/4

Deze week zijn er weer kindgesprekken gepland.
Maandag
4 febr.
Dinsdag
5 febr.
Woensdag
6 febr.
Donderdag
7 febr.
Vrijdag
8 febr. Werkstudiedag, de kinderen zijn vrij
Individueel damtoernooi
Afgelopen woensdag hebben meerdere kinderen meegedaan aan het persoonlijk damtoernooi.
Van de groepen 5 & 6 hebben Sven, Wesley, Roos en Leroy hun beste beentje voor gezet. Leroy ging met
een eerste plaats naar huis en Sven een gedeelde tweede. Super gedaan!
Van de groepen 7 & 8 hebben Sem, Jordy en Anouk erg goed hun best gedaan. Jordy wist de eerste plek te
bemachtigen. Gefeliciteerd!

Deze zeven en Rick en Stijn zullen 9 februari de school vertegenwoordigen in de Drents / Overijsselse
kampioenschappen. Voor het vervoer krijgen alle ‘damouders’ vandaag ook een mail.
Sportinstuif gr. 3/4
Vrijdagmorgen hebben de kinderen van groep 3/4 de sportinstuif.
Alle kinderen worden ’s morgens gewoon in school verwacht. Daar doen we de schoolshirts aan. Dan lopen we
samen naar De Binder. Daar zullen we eerst de alle kleding die ze over de sportkleding aan hebben gedaan IN
hun sporttas (voorzien van naam!) doen.
We gaan gezamenlijk de sporthal in om met alle andere groepen 3/4 te sporten. Voor een hapje en een
drankje wordt gezorgd, dat hoeven de kinderen dus niet mee te nemen.
Komt u ze aanmoedigen??
Na afloop gaan we eerst weer terug naar de klas waar de schoolshirtjes worden verzameld. Deze zullen
worden meegegeven aan een ‘was-ouder’.

Oud papier
Vorige week hebben de kinderen van ‘oud papier’ ouders een bericht mee gekregen voor de oud papier app.
Het merendeel hebben we alweer terug in school.
Zouden de ouders die het formulier nog thuis hebben liggen, deze zo snel mogelijk ingevuld weer mee naar
school willen geven?
Bij voorbaat dank!
Verlofformulier
Wanneer ouders een verlof voor (één van) de kinderen aan willen vragen, moet ruim een week vooraf een
verlofformulier in worden gevuld. Deze kan op school gehaald worden, maar in de bijlage van deze
Weekkaart zit er ook eentje om thuis te printen. Het tweede formulier zijn de landelijke verlofregels.
We zullen dit formulier ook op de site zetten.
Activiteiten De Koppel
Ieder kwartaal werd er een nieuwe poster met activiteiten van De Koppel bij de hoofdingang opgehangen.
Daar hing nog een whitebord. Dit bord heeft plaats gemaakt voor een interactief scherm. Op dit scherm
komen ook de nieuwsberichten en de jarigen langs!
Natuurlijk zijn de activiteiten er nog wel en in de bijlage treft u de huidige planning.
Mysterie
Vorige week kregen de ouders een mail over een broodmysterie.
We hebben nog steeds geen idee wat er zich precies heeft afgespeeld, maar maandag en dinsdag zat alles
nog in de bakjes wat van huis is meegenomen. Daar zijn we heel blij mee.
Waar bakjes en bekers worden gebruikt, komen sommige ook in de verkeerde tas terecht. Gelukkig staan
op vrijwel alle bekers en bakjes (tip voor wanneer dat nog niet zo is) de naam. Op die manier komen de
eigendommen weer bij de juiste eigenaar terecht.
Zo wil Roos W. graag haar roze unicornbakje - met haar naam erop – terug.

