NIEUWSBRIEF

Klas 1

Nieuwsbrief februari 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De tweede helft van het schooljaar is al een flink eind op streek. Het is alweer een bijzonder jaar en
op het moment van schrijven hebben wij net gehoord dat het land van het slot gaat, hoera! Weliswaar
zijn er in school nog de nodige besmettingen, zowel onder leerlingen als onder onze collega's,
waardoor het nog steeds improviseren is. Daar zijn we met elkaar zeer bedreven in geworden, zowel
wij op school als jullie als ouders thuis. Wat fijn dat we nu voorzichting kunnen gaan denken aan
onderbouwfeesten, elo-avonden, enzovoort.
Na de voorjaarsvakantie staan de rapportvergaderingen op het programma. Dinsdag 1 maart is een
organisatiedag. De leerlingen hebben dan geen les, zodat de docenten een goede slag kunnen
maken met de eerste rapportvergaderingen. Daarna krijgen de leerlingen ook hun eerste fysieke
rapport mee naar huis.Leerlingen vinden het vaak erg leuk om dat aan opa’s en oma’s en op hun
oude basisschool te laten zien.
Dinsdag 15 maart is het mentorspreekuur. De inschrijving hiervoor is inmiddels opengesteld.
Op 23 maart is een thema-avond, georganiseerd door de ouderraad. Deze avond is tevens de tweede
contactouderavond en ALV van de ouderraad. U krijgt hierover nog bericht van de ouderraad.
In periode 3 (de huidige periode) sluiten de leerlingen aardrijkskunde en geschiedenis af. Dat zijn dus
de eerste cijfers voor het overgangsrapport.
Projectweek
Van 11 t/m 15 april is de projectweek. Deze week staat bol van de interessante excursies en
activiteiten, uitvoerige informatie hierover volgt tegen die tijd. In elk geval gaan we met elkaar naar de
dierentuin in Emmen (excursie biologie), waarvan de bijbehorende opdrachten op school later in de
week worden uitgewerkt. Op vrijdag 15 april gaan de leerlingen een dagje meelopen op het werk van
een ouder, familielid of kennis in het kader van ons LOB-programma (loopbaanorientatie- en
begeleiding). U kunt hier thuis al eens over spreken met uw kind. De mentor zal dit tijdens de
mentorlessen verder met de klas bespreken.
Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste activiteiten en de vakanties in de komende
maanden.
datum
19 t/m 27 februari
1 maart
15 maart
23 maart
4 april
11 t/m 15 april
18 april
21 april
23 april t/m 8 mei

activiteit
voorjaarsvakantie
organisatiedag – leerlingen vrij
mentorspreekuur
contactouderavond + lezing – informatie volgt
start periode 4
Projectweek – informatie volgt
Tweede Paasdag
lsd = laatste schooldag klas 6
meivakantie

Een fijne voorjaarsvakantie!
Hartelijke groet, mede namens Lynette Vos,
Caroline Coppes
onderbouwondersteuner
c.coppes.praedinius@o2g2.nl

