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Jaargang 27  Nieuwsbrief 11 maart 2020 

  

Belangrijke data 

11 maart Groepsshow groep 2 

20 maart Groepsshow groep 4 

26 maart Juffendag 

27 maart Onderwijsdag, alle leerlingen vrij 

31 maart Theoretisch verkeersexamen 

1 april Schoolfotograaf 

3 april Groepsshow groep 6 

6 april Voetbal jongens 

7 april Praktisch verkeersexamen 

8 april Voetbal meisjes 

10 april Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 

13 april Tweede paasdag, alle leerlingen vrij 

15 april Eindtoets groep 8 

16 april Eindtoets groep 8 

17 april Sportdag 

22 april Groepsshow groep 3 

25 april-10 mei Meivakantie 

 

Wie werkt voor wie 

16 maart Nina werkt voor Marga  

23 maart Nina werkt voor Mirjam  

30 maart Nina werkt voor Mirjam  

6 april Nina werkt voor Marinka  

20 april Nina werkt voor Iris  

11 mei Nina werkt voor Marga  
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Inhoud 

0 Corona 

0 Schoolgruiten 

0 Betaling schoolreizen en ouderbijdrage 

0 Vossenjacht 

0 Paaseitjesactie 

Corona 

Vorige week hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het 

Coronavirus. 

De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen we zeer serieus en daarom 

volgen we het RIVM in onze aanpak en daarom sturen we u deze update 

Verspreiding voorkomen 

Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:  

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Geen handen schudden 

Op onze school zijn we alert op de hygiëne, zullen we de kinderen vaker hun handen 

laten wassen en schudden we geen handen meer. 

Contact met huisarts  

Bij verkoudheid of longklachten in Nederland, hoeven we ons meestal geen zorgen te 

maken dat dit het nieuwe coronavirus betreft. De kans is veel groter dat het om griep of 

een verkoudheidsvirus gaat. Indien er twijfel is vragen we de ouder(s) en/of verzorger(s) 

contact op te nemen met de huisarts.  

Veel gestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs 

Meer informatie kunt u vinden op de pagina:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 

Vervolg en informatie  

GGD Drenthe en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich verspreidt. 

Mocht er specifieke informatie komen voor onze school, dan zullen we die zo spoedig 

mogelijk doorgeven.  

 

Schoolgruiten  

Vandaag krijgen de kinderen een stukje grapefruit, op donderdag een halve 

halfbloedsinaasappel en op vrijdag een appel.  

(Herhaald bericht) Betaling schoolreizen en ouderbijdrage 

De bestemmingen van de schoolreizen zijn voor bijna alle groepen bekend.  

 De groepen 1 & 2 gaan naar Ballorig. Kosten: € 25,- 

 De groepen 3 & 4 gaan naar het Sprookjeshof. Kosten € 26,- 

 De groepen 5 & 6 gaan naar Aqua Zoo. Kosten: € 26,- 

 Groep 7, bestemming wordt later bekend gemaakt: kosten: € 40,- 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
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Met de groepen 1 t/m 6 gaan we met de bus. Een aantal ouders heeft de vrijwillige 

ouderbijdrage inmiddels overgemaakt. Om de activiteiten van de Oudervereniging 

mogelijk te maken, denkt u aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, het schoolfeest etc, zijn we 

afhankelijk van de inkomsten van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op  

€ 22,50,-  

Het schoolreisgeld kunt u overmaken naar: NL 08 RABO 0355 8350 02 t.n.v. 

Oudervereniging de Tandem. 

Digitaal betalen (alleen de ouderbijdrage) kan via deze link: 

https://useplink.com/payment/7FGGsEeWK5NjvebArSBh/ 

Deze link is voor 1 betaling á 22,50 EUR per leerling. Indien er meerdere kinderen op 

school zitten kan, de link meerdere keren gebruikt worden. 

Vossenjacht 

Op 26 maart vieren we al onze verjaardagen; juffendag!   

Omdat de vossenjacht vorig jaar zo'n groot succes was op de laatste schooldag, willen 

we dit jaar de vossenjacht tijdens de juffendag doen. 

Tijdens een vossenjacht is het de bedoeling dat u verkleed bent en op een plekje ergens 

in de wijk staat, of fietst, rondwandelt etc. De kinderen moeten raden dat u een vos bent 

en vervolgens een opdrachtje doen om een letter te krijgen. De letters bij elkaar vormen 

aan het eind een zin.   

 

De grote vossenjacht is voor de  groepen 4, 5, 6 en 7. De kleine vossenjacht is voor de 

groepen 1, 2, 3 en 8.  

 

Mocht u geen kleding hebben, dan is er hier op school genoeg aanwezig om u te 

verkleden. De vossenjacht zal in de ochtend plaatsvinden, tussen 9 en 12. Het exacte 

tijdstip van de start weten we nog niet.   

 

Wilt u onderstaand strookje meegeven naar school? Ook als u niet wilt helpen, willen we 

graag het strookje terug. 

Alvast bedankt, 

 

 

Ik kan wel/niet helpen bij de vossenjacht op 26 maart.  

Ik heb wel/geen eigen verkleedkleren. 

Naam: ………………………………………………………. 

Ouder van: …………………………………………………. 

Groep:……………………………………………………….. 
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Bericht van de Rodermarktwagencommissie (Is ook op papier mee gegaan) 

Rodermarktwagen 2020        

Ook dit jaar gaan we weer paaseitjes verkopen. En de opbrengst gaat naar de bouw van 

de Rodermarktwagen. Meer informatie over de Rodermarktwagen komt begin maart in 

een nieuwsbrief.  

Dus kinderen vraag je papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en buren, en iedereen die je 

kent of ze heerlijke paaseitjes willen kopen. 

Zet hem op!  

De zakjes wegen 200 gram en kosten €2,00. Alleen zakjes gemengde paaseitjes! 

Bestelbriefjes en geld samen inleveren voor maandag 16 Maart bij  

Angelique /Luck van Kernebeek (moeder/vader van Zelda groep 2/Odin groep1 – op 

maandag en woensdag) of bij Juf Thea (groep 3) of bij  juf Elize (groep 1)   

Levering volgt zo spoedig mogelijk. 

Alvast bedankt voor jullie inzet en bestellingen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam   : 

Groep   : 

Aantal zakjes : 

 

 


