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AGENDA
15 November 2021 – start werkzaamheden speelplaats;
19 November 2021 – Vormsel – leerlingen groep 8;
20 November 2021 – Dag van de rechten van het kind;
3 December 2021 – Sinterklaasviering;
6 December 2021 – studiedag - vrij Team 1-2-3-4.

In deze grasbabbels:
Mededelingen;
JEELO project;
Oproep TEAM SNM:
Club Extra;

Helpt u mee doppen sparen voor de geleidehond ?

Mededelingen:
Beste ouders en verzorgers,
Het is fijn dat we na de vakantie goed konden opstarten.
Gelukkig zijn we gestart zonder nieuwe zieke leerkrachten. Helaas zijn er een paar
kinderen nog in quarantaine. Corona en het lerarentekort blijft ons bezig houden.
Dus laten we maar blijven kijken naar wat goed gaat!
Landelijk komen er nieuwe maatregelen wat betreft corona. Op dit moment
lijkt het minder impact te hebben voor onze school. Wat betreft de informatie
die ik nu heb hoeven wij geen mondkapjes op in onze school. Wel wil ik u
vragen zoveel mogelijk 1,5 afstand te houden tot elkaar. Ik heb deze week
nog een overleg met collega-directeuren en met Lilian Thomassen van
Humankind. Komen er andere maatregelen uit dan horen jullie dit.
Het project 'omgaan met geld' is opgestart. Mooi hoe de ruilbeurzen een
plekje krijgen in onze school. Er zijn best veel kinderen die het heel lastig
vinden iets van hun eigen speelgoed af te staan. Wij hebben eerder ervaren
dat dit een heel leerzaam proces is voor kinderen en dat ze hier veel aan
hebben als ze wat ouder zijn. Fijn als u uw kind hierin begeleidt om het samen
met ons te laten slagen.
Op maandag 15 november gaan we starten met de renovatie van de
speelplaats. Dit zal zeker overlast geven. Het is nu nog onduidelijk hoe en
waarmee begonnen wordt. We wachten rustig af en hebben wel ideeën over
hoe we kunnen uitwijken naar andere plekken in onze omgeving.
Voor de herfstvakantie hadden we een fijne ouderpanel-avond. Het was fijn
ook nieuwe ouders te ontmoeten. We hebben samen gesproken over de start
van het schooljaar en welke onderwerpen interessant zijn om in de toekomst
te bespreken. Heeft u interesse om deel te nemen aan de ouderpanelavonden
dan bent u van harte welkom. Twijfelt u of het iets voor u is, doe dan gewoon
een keer mee zodat u kun ervaren hoe zo'n avond verloopt. Interesse? Stuur
een mail naar v.berden@eduquaat.nl of spreek me in de ochtend even aan.

Vele groeten,
Vivian Berden, directeur.

JEELO project:

Oproep TEAM SNM:

Mink Geenen

TEAM SNM.

Kom helpen bij team SNM.
Ga mee opruimen door de wijk Graswinkel.
1 Keer per maand op een vrijdag gaan we opruimen.
Het duurt maximaal 1 uur.
We Verzamelen bij MMC na school.
Aanmelden is gratis!!
Wij hebben altijd heel veel plezier!

MELD JE AAN
EN HELP MEE !!!

Geschreven door Kyra en Jarno team 3.

Club Extra:

Verschillende sport- en culturele activiteiten!
ledere woensdag van 3 november 2021 t/m 13 juli 2022
Tijd:
16.00 uur tot 17.00 uur
Sport:
Gymzaal Markeent (Sint Jozefslaan 102, Weert)
Cultuur:
RICK (Wilhelminasingel 12, Weert)

