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Pannenkoekendag
Vanwege het coronavirus gaat de pannenkoekendag op vrijdag 20 maart niet door. Groep
7 zou deze dag pannenkoeken bakken en eten in de Schoel.
Wel gaan we met alle kinderen pannenkoeken eten op school. Van alle groepen hebben
zich een aantal ouders aangemeld om pannenkoeken te pakken, zodat we lekker kunnen
gaan smullen!

Bezoek gevangenismuseum

Schoolhandbal

Het bezoek dat groep 5 en 6 maandag zou gaan
brengen aan het gevangenismuseum in Veenhuizen
gaat i.v.m. de nieuwe maatregelen betreffende
het coronavirus niet door. De kinderen hoeven dus
ook niet over te blijven.

De volgende ronde van het schoolhandbal
voor de meisjes vindt plaats op zaterdag
28 maart. Vandaag is de brief met het
speelschema uitgedeeld. Supporters zijn
van harte welkom!

Kindertoneel
Op woensdag 18 maart gaat het kindertoneel van groep 5-6 gewoon door. We gaan ervan uit
dat iedereen die komt kijken geen gezondheidsklachten heeft. En we adviseren mensen die tot
de risicogroep behoren, zoals ouderen en mensen met luchtwegproblemen, om ditmaal thuis
te blijven.
U bent vanaf 11.45 uur van harte welkom bij een uitzending van ‘Akker TV’.

Overdracht monument
Dit jaar vindt de overdracht van het monument van fam. Heckscher voor de groepen 7
en 8 plaats op dinsdagmiddag 7 april. Op deze dag zullen ook de leerlingen van de Vlinderhof en de Fontein hun monumentoverdracht doen. Daarna gaan we met zijn allen
naar Noord-Sleen om aanwezig te zijn bij de dropping van parachutisten. Ook staan er
heel veel legervoertuigen opgesteld die we van dichtbij mogen gaan bekijken. Deze activiteit zal wat langer gaan duren dan de gebruikelijke schooltijd. Wilt u hier alvast rekening mee houden en het doorgeven aan de leerkrachten als dit problemen gaat opleveren?

Luizencontrole

Bijlage:

Bij de controle van deze week zijn geen luizen en neten aangetroffen. Over twee weken doen we nogmaals een controle om er zeker
van te zijn dat alles weg is.

* Informatie over de BIEBfabriek

Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de
nieuwsbrief staat de namen vermelden.

