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19.00 uur schoolschoonmaak

19:30 uur MR vergadering
MR Arcade-avond

Corona
We sluiten ons als school aan bij de landelijke richtlijnen. Dat betekent dus dat wanneer kinderen
verkouden of grieperig zijn, zij niet naar school dienen te komen.
Datzelfde geldt voor de leerkrachten en kan betekenen dat er dus leerlingen thuis zouden moeten
blijven omdat leerkrachten ziek zijn. We informeren u op dat moment zo spoedig mogelijk. Op meerdere
scholen binnen de stichting is de al een feit.
Verder zullen we met de leerlingen geen buitenschoolse activiteiten gaan ondernemen tot 10 april.
Overleg feestelijke ouderavond
We misten in de kalender het overleg voor de feestelijke ouderavond.
Dit overleg zal plaats gaan vinden op dinsdag 7 april om 14:45 uur.
Happy Kids
De komende periode gaan we het hebben over de leuke dingen – die heen en weer kunnen in de
fanTAStische tas, maar ook emoties en het stellen van doelen komen aan de orde.
De leerlingen (gr.1-4) zullen het hebben over het herkennen van emoties, maar ook over hoe je er mee
om moet gaan. Hoe handel je wanneer je ziet dat iemand boos is en wat doe je wanneer je voelt dat
jezelf boos wordt? Best lastig..
In groep 5 t/m 8 zal het daarnaast gaan over het stellen van doelen, dat sluit dan weer mooi aan bij het
werken met een portfolio. We zijn daar natuurlijk vanaf groep 1 al mee bezig, wederom een mooi
overlap tussen Happy Kids en ons portfolio.
Afwezigheid (juf) Annita
Vanaf 14 maart t/m 5 april zal Annita niet bereikbaar zijn, voor vragen kan u altijd bij de leerkrachten
terecht. Indien nodig kan u via de directiemail een afspraak met de directeur maken.
Pannenkoekendag afgelast
Helaas kregen we het bericht dat de nationale pannenkoekendag afgelast zal gaan worden.

https://www.pannenkoekdag.nl/
Aangezien wij hier 20 maart aan mee zouden doen, zullen wij ook ons programma nu laten vervallen.
We willen onze actie graag verplaatsen naar de juffendag.
GVO / HVO
Maandag krijgen de ouders van de leerlingen van groep 2 t/m 7 een formulier mee om aan te geven
waar hun voorkeur naar uit gaat, HVO of GVO. Ook groep 3/4 zal m.i.v. volgend schooljaar ook
HVO/GVO inroosteren.

Schoolschoonmaak 19 maart
Van school zal juf Daniëlle aanwezig zijn.
De families die op de lijst staan zijn: de familie Pijlstra, Tromp (Guusje). Willering, Mepschen, Tromp
(Yara), Lenters, Van Dijk, Winters, Boonstra (Sanne).
Het zou fijn zijn wanneer u zelf wat emmers en doeken mee zou willen nemen.
Bij voorbaat weer dank!
Oud papier
In de eerste week van maart is er 6040 kg oud papier opgehaald!
We kregen een melding van leerlingen die in en om de oud papiercontainer rondhangen. Zou u thuis
ook met uw kind(eren) willen bespreken dat dit absoluut niet de bedoeling is?!
Nieuwe app
Heeft u de vernieuwde app nog niet geïnstalleerd, dan vragen wij u dit uiterlijk dit weekend te doen. Mocht u
vragen hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar: rzwols@sg-owsa.nl.
Afscheid
Vandaag hebben twee leerlingen van groep 3 afscheid genomen van onze school.
We wensen ze heel veel succes en (leer-)plezier op OASE.

6 april
Vandaag kwam het bericht dat alle festiviteiten rondom de 75- jarige bevrijding van Gramsbergen niet
door zullen gaan.
Schooldamtoernooi
Het schooldamtoernooi is ook verzet naar een latere datum.
Deze zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

