Nieuwsbrief d.d.02-09-2020
Beste ouders en verzorgers,

Een korte nieuwsbrief deze keer.
Na de zomervakantie

Wat hebben we door Corona drukke, intensieve weken achter de rug. Gelukkig
waren deze week alle leerkrachten weer voltallig aanwezig en zijn er weinig
kinderen thuis. Gelukkig hebben we met kunst en vliegwerk, creatief denken,
collegialiteit en veel inzet en ondersteuning van Stichting Op Kop nog geen
enkele groep naar huis hoeven te sturen en daar zijn we blij mee. We willen u ook
hartelijk bedanken voor uw medewerking en het constructieve overleg. We zijn
er nog lang niet, maar door goed te communiceren komen we heel ver.
Informatieve ouderavond via de digitale weg

De afgelopen week heeft u van de OR en MR de verslagen ontvangen. De
medewerkers van school hebben u per groep of combinatiegroep informatie
gestuurd.
Gisteravond kon u digitaal in gesprek over de afgestemde ouderbijdrage en de
bijdrage voor de schoolreis. De OR-en en MR-en van beide scholen hadden de
bedragen van tevoren bekend gemaakt. De aanwezige ouders van beide scholen,
die via de digitale weg aanwezig waren, hebben ingestemd met de voorgestelde
bedragen.
Bijgevoegd als bijlage. De nota ’s worden t.z.t. verstuurd. Niet van tevoren
betalen. Door Corona kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de schoolreizen
doorgaan.
Stagiaire

Op de Noorderschool loopt Gerben Booij op maandag stage in groep 8. Hij is
tweedejaars student van de KPZ. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich aan u
voor.

Voorstellingen via het cultuurmenu

De directeur bestuurders van de stichtingen voor basisonderwijs
Steenwijkerland hebben in gezamenlijkheid besloten dat de kinderen van het
basisonderwijs niet naar de voorstellingen in het theater gaan. De workshops
etc. op school gaan wel door. Erg jammer, maar gezien de Corona-maatregelen
begrijpelijk.

Geen ingekomen berichten

30-09-2020: Start Kinderboekenweek
05-10-2020: Oudergesprekken, Dag van de leraar.
10-10-2020 t/m 18-10-2020: Herfstvakantie
23-10-2020: alle leerlingen vrij, studiedag medewerkers leestraject. (Technisch
lezen en begrijpend lezen)

