Nummer 5: maandag 28 september
2020.
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5.
1. De schoolregel
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”

2. De schoolfotograaf
De foto’s zijn gemaakt. De fotograaf is deze aan het verwerken. We verwachten dat
u de foto’s in de loop van volgende week ontvangt.

3. LOL-ouders
Er hebben zich inmiddels vier ouders aangemeld.
Daarmee is de “Luizen-pluis-groep” weer op volle sterkte. Fijn!.

4. Opa- en oma-morgen
Kijkend naar de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Covid-19 virus is het
onverantwoord de opa- en oma-morgen van 4 november a.s. door te laten gaan.
Dit betekent dat de geplande opa- en oma-morgen geen doorgang zal vinden.

5. De kalender voor de komende tijd
1 oktober

20.00: MR-vergadering

1.

5 oktober
14 oktober
15 oktober
17 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
11 november
16 – 20 november
17 november
19 november
23 november
25 november
26 november
27 november
30/11 – 4/12
3 december

Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij.
NSCCT-test leerjaar 7 en 8
NSCCT-test leerjaar 4, 5 en 6
Start herfstvakantie; deze duurt tot en met zondag 25 oktober
20.00: OR-vergadering
Open dag
Luiscontrole
“Kom in de klas”.
Week van de Mediawijsheid
Open morgen
Leerlingenraad
Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij
Schoen zetten
20.00: MR-vergadering
Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 8
Tien-minutengesprekken (leerjaar 8 verplicht; overige leerjaren
niet verplicht)
Sint-Nicolaas bezoekt onze school; alle leerlingen zijn ’s
middags vrij

Of alle bovengenoemde activiteiten kunnen doorgaan zoals we gewend zijn, zal
afhangen van alle ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De sport- en spelinstuiven gaan op 30 september weer
van start. Kom jij ook?
Elke woensdagmiddag kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar zich sportief uitleven
in de sportzaal met combinatiefunctionarissen sport. (zie foto hieronder)

2.

Of je nu een partijtje voet- of basketbal wilt spelen of klimmen of klauteren: het kan
allemaal bij de instuif!
De toegang voor de instuiven bedraagt € 1,80 per kind.
Kinderen met een ZoetermeerPas hebben op vertoon van deze pas gratis toegang.

Wijk

Locatie

Tijd

Buytenwegh De Leyens
Seghwaert
Oosterheem

Sporthal Den Brabanderhove
Sporthal De Forelsloot
Sporthal De Oosterpoort

13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur.

3.

