Kijkweek
Van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei is het weer kijkweek. Elke dag kunnen
een aantal ouders van 9.30 tot 10.00 uur meekijken tijdens het werken in de klas.
De inschrijfformulieren hangen vanaf afgelopen bij de klaslokalen. Hierop kunt u uw
naam invullen en zien welke les er tijdens het kijkmoment wordt gegeven.
Net als tijdens de kijkweek aan het begin van het schooljaar, mag er per kind 1 ouder
komen kijken. Op deze manier is het mogelijk dat er voor elk kind iemand kan komen
kijken. Mocht het als ouder niet lukken om te komen, dan mag een opa of oma of een
oom of tante, etc. natuurlijk ook komen.

Bericht van Marlies
Op 1 juni zal de nieuwe directeur starten. Dit is voor mij een mooi moment om het
stokje over te dragen. Ik heb dan ook besloten om na 1 juni andere werkzaamheden op
te pakken. Dit biedt Frederike ruimte om in de school te groeien en tegelijkertijd is
Petra aanwezig om haar in te werken. Uiteraard ben ik wel beschikbaar voor vragen van
Frederike. De komende weken blijf ik me volop en met veel plezier met het team
inzetten voor een prachtige scholengroep waar leerlingen elke dag weer groeien.

Bibliotheek Coevorden
Lieve papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere verzorgers,
Hebben jullie al gehoord van het online BoekStart voorleesmoment? Elke twee weken
kun je samen meekijken en -luisteren naar een leuk boek voor de kleintjes. Daarbij krijg
je ook tips om zelf te knutselen met je kindje.
De livestream is elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 10.00 uur te bekijken
en duurt ongeveer een kwartier.
Je kunt de livestream bekijken via de website van de bibliotheek:
www.bibliotheekcoevorden.nl
En voor wie meer wil: de bibliotheek organiseert ook weer regelmatig live BoekStartuurtjes. Kijk voor data in de agenda van de bibliotheek.
Hartelijke groet,
de medewerkers van de bibliotheek
Datum:
13 mei:

Thema:
Boodschappen/eten

27 mei:

vriendschap, samenwerken, helpen

10 juni:

lichaam

24 juni:

vakantie

Agenda
16-05-2022 t/m 20-05-2022
23-05-2022 t/m 25-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
31-05-2022
01-06-2022
04-06-2022

Kijkweek
Schoolkamp groep 7/8
Hemelvaart: leerlingen vrij
Sportdag groep 6 t/m 8
Margedag team: leerlingen vrij
Oud papier*: fam. Boerma, fam. Groen, fam. Roeles,
fam Bruinsma, fam. Ruifrok en fam. Starke
06-06-2022 t/m 08-06-2022 Pinkstervakantie
10-06-2022
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* Wanneer u bent ingepland, maar niet in de gelegenheid bent om
te helpen met het ophalen van het oud papier, vragen wij u om
zelf vervanging hiervoor te regelen.

Directie/locatiecoördinator aanwezig
Maandag 16 mei
Woensdag 18 mei
Maandag 23 mei
Woensdag 25 mei
Maandag 30 mei

Petra van de Pauvort & Corianne de Jonge
Corianne de Jonge
Corianne de Jonge
Corianne de Jonge
Corianne de Jonge

Directie is bereikbaar op: 06-38998893

