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Schoolreizen en schoolkamp 

Groep 1-2 heeft deze week een fantastische schoolreis gehad. We waren de enige school op 

de locatie en hadden bovendien prachtig weer. In de schoolapp staan veel mooie foto’s van 

deze dag.  

Volgende week gaat groep 7-8 op schoolkamp. En de week erna zullen op dinsdag de groe-

pen 3-4 en 5-6 op schoolreis gaan. We zijn blij dat deze activiteiten weer door kunnen gaan. 

Oud papier 

In juli zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud papier. 

We willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten containers, 

dus de dozen kunnen er niet ingegooid worden. De vaders die deze maand ingepland stonden, 

hoeven niet te helpen. De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur. 

Verkeersexamen 

Op maandag 21 juni zullen de leerlingen van groep 7-8 meedoen met het praktische 

verkeersexamen. Al eerder dit schooljaar hebben ze het theoretische examen gedaan. 

Juf Ilona geeft alle kinderen de route mee naar huis, zodat jullie eventueel kunnen oe-

fenen. Zorg ook dat jullie fietsen in orde zijn! 

Uiteraard houden de vrijwilligers van VVN zich aan alle corona-regels. Zij zijn aanwezig 
bij de start en zullen op diverse plaatsen langs de route alles in de gaten houden. En 

natuurlijk kijken of de leerlingen zich goed houden aan de verkeersregels. Succes! 

Kinderen vrij 

Er staan nog 2 studie(mid)dagen gepland dit schooljaar.  

Op donderdag 17 juni zijn de kinderen de hele dag vrij. We hebben 

dan samen met alle Arcade-scholen een zgn. Arcadedag. Een deel 

zal online plaatsvinden en een deel in de buiten-

lucht. 

Op donderdagmiddag zijn alle kinderen om 12.00 

uur vrij. De juffen en meester vullen dan de middag 

met o.a. de planning maken voor volgend school-

jaar. 

Laatste schooldag groep 8 

Op donderdag 8 juli staat het afscheid van groep 8 gepland. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we niet 

precies. We gaan kijken wat allemaal mag en kan rekening houdend met de maatregelen die dan nog gelden. 

Wat al wel vast genoteerd kan worden is het ‘uitgooimoment’ van de kinderen van deze groep. Dat zal donder-

dagmiddag 8 juli aan het eind van de schooldag plaatsvinden. Noteer dit dus in jullie agenda’s! 

Bijlagen 

 Informatie schoolapp 

 Informatie OMVOS-actie  

 Informatie sportcoaches Gezond 

Coevorden 



Updates SchoolAPP 

Er hebben een aantal updates plaatsgevonden binnen de schoolAPP. Hier komen we later wat uitgebreider op 

terug. Voor nu is het even belangrijk om te weten dat er iets gewijzigd is voor wat betreft de pushnotificaties.  

Er zijn nu twee opties waar u uit kunt kiezen: 

- Alle pushnotificaties ontvangen. Dit betekent dat u bij elk nieuw bericht een pushnotificatie ontvangt. 

- Alleen belangrijke pushnotificaties ontvangen. U ontvangt dan alleen een pushnotificatie bij belangrijke be-

richten de schoolleiding of leerkracht vinkt dit dan aan bij het versturen van het bericht. 

U kunt de instelling aanpassen in het menu onder de knop ‘Account’. Zie afbeelding. 

Verder wijzen we u erop dat het belangrijk is dat u automatische updates hebt ingeschakeld en altijd de laatste 

versie hebt. Op dit moment is dat 5.0.23(30) – zie afbeelding. 



 

 



 


