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Op het moment dat ik deze Nieuwsbrief schrijf is het min of meer zeker dat de scholen eerder gaan
sluiten. Hoe het één en ander eruit gaan zien is nog niet helder, wordt er van ons gevraagd om thuis
onderwijs te organiseren? Welke opvang moeten we gaan bieden? We wachten vanavond de
persconferentie af.
De Kerstviering met de kinderen hebben we naar voren getrokken en zullen we a.s. donderdag gaan
houden.
We kijken terug op een bijzonder jaar. We hebben voor grote uitdagingen gestaan met elkaar. Het is
fijn om te constateren dat we dit met elkaar op een goede manier hebben kunnen doen. Wanneer
we met taal van de Kanjertraining spreken: we hebben vanuit vertrouwen met elkaar samengewerkt.
Met u als ouders/verzorgers, met de kinderen en als teamleden. We waren het niet altijd met elkaar
eens, dat hoeft mijns inziens ook niet. Het is van belang dat het basisvertrouwen er is. U als
ouders/verzorgers en ook het team hebben regelmatig een aantal stappen extra moeten zetten. Het
is fijn dat we straks tijd hebben om afstand te nemen en uit te rusten.
Over ruim een week vieren we het Kerstfeest. Ik wens u toe dat we dan stil mogen worden van het
grote wonder dat God ons heeft gegeven. Wanneer we het over vertrouwen hebben….. wat een
vertrouwen spreekt uit dit nauwelijks te bevatten Kerstgeschenk.
Ik wens u toe dat u met de mensen die u dierbaar zijn fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling
mag meemaken.

GGD
De GGD komt 31 januari de screening doen van groep 7. Zij nemen hiervoor contact op met de
betreffende ouders, die hier overigens niet bij aanwezig hoeven te zijn.
Groep 5 en 6
Zoals eerder aangekondigd zal Marije Volders vanaf februari haar LIO stage gaan lopen in groep 6.
Dat betekent dat zij dan op maandag, dinsdag en woensdag zelfstandig groep 6 zal lesgeven. Dit alles
onder verantwoordelijkheid van de directie. Zij zal ook regelmatig een klasbezoek bij Marije afleggen.
Op donderdag en vrijdag geeft Rein dan les aan groep 6.
Nu doet zich de mogelijkheid voor dat Marije al vanaf januari haar LIO stage kan beginnen. Dit
betekent dat bovenstaande al na de Kerstvakantie in zal gaan. Vanaf dat moment zijn groep 5 en 6 de
hele week gesplitst. Groep 5 zal les krijgen in de oude personeelskamer.

Jeugdfonds sport en cultuur
Op verzoek stuur ik u in de bijlage informatie van het jeugdfonds sport en cultuur.
Opladers
We missen nog een aantal opladers van Chromebooks nadat ze de vorige periode van thuiswerken
zijn uitgeleend. Zou u willen kijken of er nog een lader bij u thuis is blijven liggen?
Zelftesten
Deze week hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 zelftesten meegekregen. Het advies van de
overheid is om twee keer per week een zelftest te doen. Wanneer de testen op zijn en u nieuwe
testen wilt voor uw kind mag u de leerkracht van uw kind een Parro berichtje daarover sturen.
Ook zijn er nieuwe mondkapjes op school geleverd. U kind kan de leerkracht vragen om een
exemplaar!
Zwerfafvalactie
Vorige week hebben we voor de laatste keer mee mogen doen aan het opruimen van zwerfafval in
het dorp. De kinderen hebben weer goed hun best gedaan en veel afval kunnen verzamelen. We
kijken terug op een fijne samenwerking met het plaatselijk belang en de gemeente Stadskanaal.
Bij deze opruimactie hebben we ook een mooie ‘Afvalbeer’ gekregen van de gemeente. Deze zal
ergens aan de Kolkweg achter de school geplaatst worden.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Demi en ik zal dit schooljaar als vakleerkracht
bewegingsonderwijs de gymlessen op de maandag op de Zandtange
verzorgen. Ik heb er ontzettend veel zin in om deze lessen aan de leerlingen te
gaan geven. Samen zullen we er een fantastisch sportief schooljaar van
maken!
Tot snel in de gymzaal, sportieve groet Demi

