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In deze nieuwsbrief:
•
‘Gewoon’ weer naar school
•
Oudergesprekken
•
Advisering groep 8
•
Online bezoek RvT
•
Koningsspelen

‘Gewoon’ naar school
Wat is het toch fijn om nu al weer twee
weken ‘gewoon’ naar school te gaan. We
merken aan de kinderen dat
de regelmaat en continuïteit
weer een stuk rust geeft.
Naast de gebruikelijke
telefoontjes van verkoudheid
of niezen/hoesten (waarop wij dan
verwijzen naar de beslisboom en toch het
zekere voor het onzekere nemen in deze
periode) zijn we op dit moment blij dat we
in deze periode de draad weer goed
hebben kunnen oppikken.

Advisering groep 8 naar V.O.
Maandag 15 maart zijn de
adviesgesprekken met de kinderen en
ouders van groep 8. De
inschrijving is inmiddels
afgerond. Hier hebben we
via de Parro-app al over
gecommuniceerd.
Online bezoek van de Raad van toezicht
Op maandag 22 maart zal een kleine
delegatie van ons bestuur van CKC
Drenthe de school online ‘bezoeken’. Een
informeel gesprek over wat er leeft binnen
onze school, wat de wensen en
verwachtingen zijn, maar vooral om ook in
deze periode contact te houden met
elkaar. Naast de directie zal ook Janien
Leeuwerke van de M.R. ‘aanschuiven’.

Oudergesprekken
Via de Parro-app krijgt u volgende week
een uitnodiging voor het inschrijven van de

oudergesprekken. U kunt uw
naam invoeren bij een bepaalde tijd en
datum. De oudergesprekken vinden plaats
in de week vanaf 22 maart. Door goede
voorzorgsmaatregelen en met duidelijke
afspraken, vinden we het verantwoord om
elkaar op school te spreken. Heeft u liever
een online gesprek dan kunt u dit
aangeven bij de leerkracht via de app.
De volgende richtlijnen houden we aan:
• één ouder per kind,
• looproutes: gr. 1/2 via de kleuteringang,
gr. 3 via eigen de buiteningang, gr. 4 - 7
via de buitentrap
• mondkapje op in de gang,
• gepaste afstand in het lokaal,
• het raam staat open,
• bij klachten thuisblijven (!),
• we houden een strakke planning aan
(kom niet te vroeg),
• op de gang ook afstand houden, ook bij
eventueel wachten.

Koningsspelen
Jaarlijks zijn de Koningsspelen een mooi
hoogtepunt in onze schoolkalender. Helaas
hebben we dit vorig jaar niet kunnen
vieren. Dit jaar (met een kleine slag om de
arm) hopen we op vrijdag 23 april wel met
sport en spel deze speciale dag te vieren,
samen met de kinderen.
Wel hebben we met de andere scholen
afgesproken dat we deze activiteit dit jaar
niet gezamenlijk gaan doen, dat lijkt ons
op dit moment niet verstandig. Hoe de
invulling zal zijn, komt in een later
Borghjournaal.

