
   
 

   
 

 

 
 

                                               

 

                    
 

 
 

           

                                                                                                                          Vrijdag 5 maart 2021 

 

Rapporten  

Vandaag, vrijdag 5 maart, ontvangt u het eerste rapport van dit schooljaar. Een aangepast rapport. Dit 

in verband met het bijzondere karakter van dit weer bijzondere schooljaar. Vanaf komende maandag 8 

maart kunt u via Sociale Schools een uitnodiging tegemoet zien voor de bijbehorende 10-minuten 

gesprekken, nog steeds digitaal. Deze vinden plaats in de week van 15 maart. Dit geldt echter niet voor 

de leerlingen van gr. 8. Deze gesprekken hebben al plaatsgevonden vanwege de tijdige advisering 

voortgezet onderwijs.  

 

Gym 

De groepen 3 t/m 8 mogen weer gymmen in de sporthal. Dus graag de gymkleren weer meenemen. 

Echter, douchen na afloop mag nog niet. 

 

Techniekdag 

In de jaarkalender staat voor komende woensdag 17 maart onze jaarlijkse Techniekdag gepland. Deze 

gaat door. Maar in aangepaste vorm: 

Er is geen centrale aftrap en we mogen nog steeds geen ouders en andere belangstel lenden in school 

uitnodigen. Dat betekent dat de Techniekdag wél doorgaat, maar dan helemaal in de eigen klas.  

Het is jammer, maar het is (nog) even niet anders. 

Wél zijn we bezig met een vervangende activiteit voor de centrale aftrap. Maar dat wordt waarschijnlijk 

in april.  

 

Geen klassenshow 

Omdat we volgens de RIVM-richtlijnen niet met alle leerlingen in de benedenhal kunnen zijn, kan de 

Klassenshow van gr. 5 helaas geen doorgang vinden.  

Ook hiervoor geldt: Jammer, maar het is (nog) even niet anders.  

 

Kunstgras 

Zoals u wellicht al gehoord of gezien heeft: Onder de speeltoestellen is dan eindelijk kunstgras 

‘gezaaid'. Met dank aan de gemeente Zwartewaterland, Stichting OP KOP, aangevuld met een eigen 

bijdrage van de school. 

 

 

 



   
 

   
 

Foto Koch 

Volgens planning komt volgende week donderdag de schoolfotograaf. Hij/zij werkt geheel ‘coronaproof'. 

Echter, het fotograferen van nog niet-schoolgaande broertjes/zusjes is ivm de RIVM-richtlijnen niet 

mogelijk.  

Nog even een tip van de fotograaf: Fleurige kleding maakt een kleurige foto.  

 

Bijlages 

Bij deze Nieuwsbrief treft u aan een mailing van de actie Fun en Forget, een verrassing van de bieb en 

een mail van de gemeente Zwartewaterland (Opvoedingsondersteuning).  
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Woensdag 17 

Techniekdag 


