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Datum

Activiteit

di. 7 april
Woe. 8 april

Nationale Buitenlesdag
*Inloop CJG 8.00-9.00 uur
*MR vergadering
*afsluiting leesvirus gr. 5-6
Goede vrijdag; vrije dag
2e paasdag; vrije dag
*Eindtoets groep 8
*Knotshockeytoernooi gr. 3-4
Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief
*gastspreker groep 7-8 WOII
*GMR vergadering
*OR vergadering
Peuterochtend 10-12 uur
Sportdag Ruinerwold 1 t/m 8
*Meivakantie
*6 mei IPC studiedag lkr.
Dodenherdenking kerk gr. 7

Vrij. 10 april
Ma. 13 april
Woe. 15 april
Do. 16 april
Vrij. 17 april
Ma. 20 april

Do. 23 april
Vrij. 24 april
Ma. 27 aprilwoe 6 mei
Ma. 4 mei

Een flink aantal activiteiten gaan niet door. In de
kalender zijn deze activiteiten doorgestreept.

Nieuwsbrief gemeente De Wolden
In de bijlage kunnen jullie een nieuwsbrief vinden
van de sportfunctionaris van gemeente De
Wolden. Hierin zijn leuke beweegopdrachten te
vinden. We realiseren ons dat er soms een
overschot van opdrachten jullie kant opkomt; deze
bijlage is puur bedoeld ter info en naar eigen
inzicht en tijd in te vullen. Wellicht dat iemand dit
een leuke aanvulling/afwisseling vindt op de
dagelijkse bezigheden.

Bedankt ouders en leerlingen
En dan is er een verlenging van de maatregelen. In
ieder geval tot aan de meivakantie niet naar school, dus
onderwijs op afstand. We kunnen het in deze tijden niet
vaak genoeg zeggen; Bedankt voor jullie inzet en
flexibiliteit. Bedankt voor jullie medewerking en
daadkracht. Jullie als ouders zorgen ervoor dat het
onderwijs thuis voortgezet wordt. Jullie als leerlingen
werken elke dag trouw aan de taak. Jullie willen leren en
verder ontwikkelen. Al is het thuis niet altijd even
makkelijk, jullie doen enorm je best en gaan ervoor. Wat
fijn om dit te zien en te horen. Wat kunnen we samen
veel bereiken. Houd vol
Gouden krachten
Op dit moment geen lokaal vol enthousiaste leerlingen.
Geen volle kapstokken en vrolijke kinderen in de gang.
Niet even in de groep praten over het weekend, over
de belevenissen van de kinderen. Even geen verjaardag
vieren met z’n allen in de klas. Wat missen we het vragen
stellen, het maken van grapjes. Maar ook niet even het
schouderklopje kunnen geven aan de leerlingen of je
collega. Wat missen we iedereen!
Afgelopen weken is er heel veel werk verzet. We willen
het onderwijs zo ‘gewoon’ mogelijk door laten gaan.
Iedereen heeft z’n schouders eronder gezet. Dat geeft
maar weer aan dat we gouden krachten hebben op De
Wezeboom. Ik heb ontzettend veel bewondering voor
de vindingrijkheid van de medewerkers, de creativiteit
en de initiatieven die er in korte tijd uit de grond zijn
gestampt. Ook onze medewerkers verdienen een groot
compliment.

Schooljaar 2019-2020
1

Hallo allemaal,
Het is een bijzondere situatie waarin we met elkaar
verkeren. Iedereen zit momenteel zoveel mogelijk
thuis. Dit kan gezellig zijn, maar wanneer de
maatregelen langere tijd aanhouden, kan dit ook
voor extra spanning zorgen. Het kan zijn dat je als
ouders vastloopt in het aanbrengen van structuur,
de interactie met je kind, of dat er vragen
ontstaan rondom het gedrag van je kind. Als
schoolmaatschappelijk werkers zijn wij in deze
periode ook te benaderen voor vragen en tips.
Schroom niet contact te zoeken als je hier
behoefte aan hebt.

Bericht namens de ouderraad
Binnenkort wordt de jaarlijkse ouderbijdrage
geïncasseerd (de meesten van jullie hebben hiervoor
een automatische incasso afgegeven). We moeten nog
maar even afwachten hoe en/óf we de schoolreizen dit
schooljaar kunnen laten doorgaan.
Helaas kunnen we door bekende omstandigheden de
bloemetjesmarkt niet door laten gaan.

Bijlagen:
Op alle werkdagen zijn er maatschappelijk werkers
bereikbaar via het algemene nummer van Welzijn
de Wolden: 0528 – 37 86 86.
Mijn specifieke werkdagen als contactpersoon van
het CJG verbonden aan uw school zijn: dinsdag
t/m vrijdag. Telefoonnummer: 06-10 79 45 40
Wij wensen u alle goeds en vooral ook een goede
gezondheid toe.

-

Nieuwsbrief beweegopdrachten gemeente De
Wolden

-

Nieuwsbrief groep 1-2

-

HVO en GVO opdrachten voor groep 5 t/m 8
(naar eigen inzicht en tijd in te vullen; NIET
verplicht)

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Vreeburg
Schoolmaatschappelijk werker
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