Nieuwsbrief
4 maart 2020
Lentekriebels
De week van 16 tot en met 20 maart is de
landelijke week van de lentekriebels. We besteden
op school dan aandacht aan relationele en
seksuele ontwikkeling, uiteraard passend bij de
leeftijd van de kinderen in de groep. We zullen met
de kinderen praten over deze ontwikkeling en
vragen van de kinderen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Via Parro laten we jullie weten wat
er in de groepen speelt!
Nieuwe mailadressen
Het is jullie vast niet ontgaan de alle medewerkers van de school nieuwe mailadressen hebben. Dit komt
omdat we nu onder Catent vallen en de stichting uniformiteit hanteert in de mailadressen.
Elk mailadres is als volgt opgebouwd voorletter.achternaam@catent.nl . Het directiemailadres is ook
gewijzigd in directie.element@catent.nl, de oude mailadressen houden we nog een tijdje aan om
misverstanden te voorkomen. Wilt u proberen zo veel mogelijk naar het nieuwe mailadres te mailen?
Alvast bedankt!
Luizenouders
Met het vertrek van groep 8 tegen de zomervakantie neemt ook een groot deel van onze luizenouders
afscheid van de school, we zoeken daarom opvolgers voor het luizenpluizen. Omdat het wel fijn is om een
kleine overlap te hebben zodat de tips en tricks kunnen worden doorgegeven is bij deze de vraag wie het
stokje volgend schooljaar wil overnemen. Aanmelden kan via directie.element@catent.nl
Afwezigheid Karen
Komende week is juf Karen een week afwezig, gelukkig kunnen we vanuit de pool van Catent invallers
vinden. Maandag staat meester Jody voor de groep, dinsdag en woensdag juf Adinda en donderdag en
vrijdag juf Rixt. Omdat juf Adinda de middenbouw draait staat meester Ingmar van dinsdag tot en met
vrijdag in de bovenbouw, juf Adinda doet daar gewoon de maandag. Zo hopen we de wisseling voor de
kinderen beperkt te houden. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op!
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Lentelunch
In de kalender stonden 2 data voor de lenteviering/ -ontbijt,
onze excuses! In overleg met de oudercommissie is ervoor
gekozen om op 9 april een lentelunch te organiseren. Via Parro
hoort u hier binnenkort meer over!

Inspectiebezoek
Morgen komt de inspecteur van het onderwijs een herstelonderzoek uitvoeren bij ons op school. De
kinderen krijgen hier niet veel van mee, er zitten echter wel 2 vreemde mensen in de klas ;)
We gaan vol vertrouwen laten zien wat we allemaal verbeterd en ontwikkeld hebben. We koppelen naar
jullie terug of dit genoeg was voor een voldoende.

Aanwezigheid Annika
5 maart
10 maart
11 maart
12 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
24 maart
25 maart

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
9.15 – 15.00
9.15 – 13.00
8.00 - 17.00
8.00 – 17.00
9.15 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.00

Wasrooster
6 maart
10 maart
13 maart
17 maart
20 maart
24 maart
27 maart

Fam. Schoonheim
Fam. Schutte
Fam. Verhage
Fam. Vogelzang
Fam. Wiegers
Fam. Ten Berge
Fam. Dolfing

Bericht van externe organisaties:

INSCHRIJVING UNICEFLOOP
Denkt u eraan uw kind(eren) tijdig aan te melden voor de Unicefloop op zondag 19 april?
Dat kan via het digitaal inschrijfformulier, klik op onderstaande link:
https://cascaderun.nl/inschrijven/unicef-kinderloop/
De inschrijving sluit zo gauw de deelnemerslimiet behaald is en uiterlijk op 19 maart.
Daarna is aanmelden niet meer mogelijk.
De opbrengst van de Unicefloop is dit jaar bestemd voor: Gezonde voeding voor ieder kind.
Wereldwijd krijgt een op de drie kinderen geen goede voeding, waardoor zij zich lichamelijk en geestelijk
slecht kunnen ontwikkelen. Bijna 16 miljoen kinderen zijn zelfs in levensgevaar!
Bekijk voor meer informatie hierover dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=V3XHwj1edC8
We hopen dat er veel kinderen meedoen aan de Unicefloop op 19 april a.s. zodat we er samen weer een
succesvol evenement van kunnen maken!
Met vriendelijke groet,
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Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o.
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