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Er is ook deze week nog geen estafettelezen
Zaterdag

1 februari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari

Oud papier (Chiel de Groot en Gerjan Winters staan op de lijst)
Werkstudiedag – de leerlingen zijn vrij

Sportinstuif groep 3 & 4, verdere informatie volgt
Damtoernooi in Westerbork

14:15 uur werkgroep Koningsspelen

Werkzaamheden SchoolApp en website
Om de website en SchoolApp nog gebruiksvriendelijker te maken en vernieuwingen aan te brengen, kan het zijn
dat er (tijdelijk) problemen ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip. Zodra alles weer naar behoren werkt,
krijgt u hiervan bericht.

Oud papier
Nadat er ook vorig weekeind weer allerlei papier naast de container is gezet, is met de firma Jansen
afgesproken dat de container 3x per week geruild zal gaan worden
Afgelopen maandag stond er niets naast en toen de lege container werd geplaatst moest alleen het
doosje dat van de vorige af was gegleden in de container worden gezet
Van de gemeente heb ik nog geen reactie, dus voorlopig kan het zo doorgaan.
Op 17, 21 en 24 januari is er in totaal 4560 kg papier in de containers verzameld.
Zaterdag 1 februari (morgen) is weer een rondgang door Gramsbergen.
Werkstudiedag
Op maandag 3 februari zullen alle leerlingresultaten van de lovs-toetsen in combinatie met de andere
toetsen van het laatste half jaar weer bijgewerkt gaan worden.
De leerlingen zijn die dag vrij.
Aansluitend zullen de komende week ook weer nieuwe groepjes voor het lezen worden gemaakt.
Happy Kids
Voor de kerstvakantie is er een oproep geplaatst over het maken van zorgenvriendjes – onderdeel
van de methode ‘Happy Kids’. We hebben inmiddels in iedere groep een heel mooie knuffel mogen
ontvangen met een vakje waarin de leerlingen hun zorgen kunnen stoppen.
Super bedankt (schoonmama van juf Marjolein)!!
In januari gaan we het hebben over complimenten, bedankjes en dingen die je lastig vindt. Ook zal
het onderwerp ‘giraffentaal’ nog een keer herhaald worden.

Dammen
Alle ouders van dammers hebben de afgelopen week een mailtje ontvangen. Vrij kort na het versturen
van die mail ontving ik onderstaande mail vanuit de organisatie:

Hallo,
Allereerst gefeliciteerd met een finaleplaats bij de Drentse Schooldamkampioenschappen voor
viertallen.
Er was nog wat onduidelijkheid over de speel locatie, deze is:
Datum
Welpen
Pupillen

8 Februari 2020
Aanvang 9.30
Aanvang 13.00

Lokatie

De Voorhof Hoogeveenscheweg 4 Westerbork

Allemaal heel veel succes toegewenst namens Damclub de Vechtstreek.
Groet Leo Peters
Portfolio
Nadat alle gegevens verwerkt zijn, zal het portfolio met het rapport binnenkort ook weer mee naar
huis gaan. We zijn super blij met hoe de tabbladen zullen gaan worden – toch even anders dan ons
eerste ontwerp.
Volgend week zal alles arriveren en kunnen de namen op de voorbladen en ruggen gezet worden.
Spannend!!
We zijn heel erg benieuwd hoe u het zal gaan vinden.
Koningsspelen
Onze Koningsspelen zullen een week later plaatsvinden dan de landelijke Koningsspelen, dus op
vrijdag 24 april.
Een beetje vreemd misschien, maar het betekent wel dat de leerlingen om 12:00 uur allemaal
meivakantie hebben.
Op dinsdag 11 februari is om 14:15 uur de bijeenkomst van de werkgroep.
Onderstaande ouders hebben zich voor de werkgroep aangemeld.
Anja de Groot, Sylvia Wolbink, José Tromp, Heidi v.d. Haar, Marja Pijlstra, Janet Tromp, Evelien Tromp, Nienke Schepers

….maar net even anders!

