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N I E U W S B R I E F

Ziekmeldingen
Mocht u geen contact krijgen met school voor het absent melden van uw kind(eren)
dan mag u dit ook via Parro melden. Graag ‘s ochtends voor 08:15 uur. Als wij geen
absentmelding hebben ontvangen, nemen wij voor 09:00 uur contact met u op.
Startgesprekken
We vinden het belangrijk om in contact met u te blijven. Daarom gaan de startgesprekken toch door en houden daarbij de richtlijnen van het RIVM aan.
Vanaf groep 6 is dit gesprek met ouders en kind. U kunt zich inschrijven via Parro.
Op woensdag 9 september hebben we Parro open gezet voor ouders met broertjes/
zusjes. Op maandag 14 september gaat Parro open voor de rest van de ouders.
Stagiaires
We mogen weer stagiaires ruimte bieden om hun praktijkervaring op te doen.
Onderstaand de namen en de groepen waar de stagaires ingedeeld zijn:

Groep 1/2

Sandra Veenstra—2e jaars AOLB student

Groep 3

Sushmita Boedjarath – 3e jaars student Friesland college

Groep 4a

Nawal Assfah 2e jaars student Friese Poort

Groep 4b

Hesther Bosma – 3e jaars student BAPO

Groep 5

Yasmin Namori Beretty- 2e jaars student Friese Poort

Groep 8

Nynke Reitsema 2e jaars student PABO

Voetbaltoernooi ONT
Op woensdag 23 september organiseert voetbalvereniging ONT een schoolvoetbaltoernooi voor alle jongens en meisjes van de basisscholen in onze gemeente. Het
toernooi start om 15:00 uur en zal rond 18:00 uur zijn afgelopen. Er wordt gespeeld
in verschillende leeftijdsklassen (groep 1&2, groep 3&4, groep 5&6 en groep 7&8).
Je dient je individueel op te geven. In de bijlage treft u een brief aan met nadere informatie, waaronder de link om jezelf op te geven (opgeven vóór 18 september).
Let op: er zijn ook scheidsrechters nodig, dus mocht je willen/
kunnen fluiten, dan graag opgeven via de link in de bijlage.

Jarigen
september
3 Mariya
3 Daniël
4 Lisan
5 Liam
7 Rania
9 Milla
10 Iris
10 Déjan
18 Gioan
18 Jente
19 Sarah
20 Hannah
28 Sven
29 Salina
29 Myrthe
30 Elize

Sk Stoepranden
In de bijlage een flyer van het sportbedrijf voor het SK-stoepranden
Beslisboom
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en
kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school
mogen. Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het
RIVM en is een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang (bso en gastouderopvang) en scholen.
In de bijlage vindt u de beslisboom waarmee u kunt beoordelen of een uw kind
wel of niet naar school mag.

Afscheid meester Johan
Op 25 september neemt onze (voormalig) directeur Johan Vries afscheid van
zijn loopbaan als directeur bij PCBO Smallingerland.
Gezien de huidige corona maatregelen is het voor de ouders helaas niet mogelijk om fysiek afscheid te nemen van Johan.
Mochten jullie toch graag afscheid nemen of Johan het beste wensen, dan
kunnen jullie een kaart schrijven of een tekening maken.
Op een tafeltje naast de deur van de hoofdingang staat een doos waar jullie de
kaarten en tekeningen in kunnen doen.
Wij zullen de kaarten op de dag van het afscheid aanbieden aan Johan.

Bijbelrooster
Week 37: 7 t/m 11 september
2020
Mozes geroepen, Exodus 3:112
Mozes wil niet, Exodus 4:1-17
Naar de farao, Exodus 5:1-9
Week 38: 14 t/m 18 september
2020
Farao luistert niet, Exodus 7:113
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
Week 39: 21 t/m 25 september
2020
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:17
Week 40: 28 september t/m 2
oktober 2020
Bezoek van Jetro, Exodus 18
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20

Met de kinderen zullen de leerkrachten op school iets verzorgen voor het afscheid.

