12. Nieuws

Agenda
Maandag 16 november
Dinsdag 17 november
Vrijdag 4 december

14 november 2020

Schoolarts in school
Bijeenkomst Medezeggenschapsraad
Sinterklaasfeest op school

Schoolarts
Een aantal gezinnen heeft thuis een oproep gekregen voor een bezoek aan de schoolarts in school. De
eerste bezoeken zijn aanstaande maandag onder schooltijd. U kunt met een mondkapje op de school
inlopen en uw handen even ontsmetten bij het kastje bij de voordeur. U kunt uw kind uit de groep halen
en in onze middenruimte wachten. U wordt dan samen met uw kind opgehaald voor het onderzoek.
Sinterklaas in Gorredijk
Via dit bericht willen wij u graag op de hoogte brengen van de festiviteiten rondom Sinterklaas in
Gorredijk 2020.
Zondagmiddag 15 november:
14.00 uur Sinterklaasfilm “Een geheimzinnige gast” Hierin vertelt Sinterklaas over zijn verblijf in Gorredijk
en de verdere activiteiten. Dit filmpje is om 14.00 uur te zien via sa24.nl
Zondagmiddag 22 november:
Sinterklaasvoorstelling “Buren”” in de Skans Gorredijk om 13.30 uur en 15.00 uur.
De voorstelling van 15.00 uur zal ook live gestreamd worden via sa24.nl
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met henkmulder@skans.nl. (telefoon: 0513 – 468600)

Jumbo: sparen voor elkaar!
De actie van de Jumbo om buitenspeelmateriaal te sparen voor onze school loopt tot komende dinsdag.
We bedanken nu alvast iedereen die de punten voor ons heeft gedoneerd én vooral de ouders die
geholpen hebben met het invoeren van de punten. We laten u de buit natuurlijk zien als we het binnen
hebben!
Nationaal Schoolontbijt en Schoolfruit
Helaas, helaas… We konden niet meedoen met het nationaal schoolontbijt en het schoolfruitprogramma.
We hebben de dozen van het nationaal schoolontbijt geschonken aan de voedselbank Opsterland en het
schoolfruit van deze week en volgende week gaat daar ook heen. We hopen dat we over een week of
twee het fruit wel kunnen gaan verstrekken op school. Onze stichting Comprix raadt het nu nog sterk af
om dit te doen en daar luisteren we naar.
Instagram
Voor de liefhebbers van social media: we zijn ook te vinden op Instagram.
Sint Maarten
De groepen 1 t/m 4 hebben een mooie lampion gemaakt en we hopen dat veel kinderen, ondanks de
Covid-protocollen, met plezier Sint Maarten hebben gevierd.

Een fijn en gezond weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Het team

