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Agenda
Datum

Activiteit

25 maart

MR-vergadering

2 april

Goede Vrijdag

5 april

Tweede Paasdag

13 april

Oud papier

23 april

Koningsspelen

26 april

Studiedag, leerlingen vrij

27 april

Koningsdag

30 april

Start meivakantie

Schoolfruit
Woensdag

waspeentjes

Donderdag

ananas

Vrijdag

peer

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Lisa mogen verwelkomen op school. We wensen haar er veel plezier en een leerzame tijd.

Visvergunningen
Ook dit jaar deelt HSV de Makreel gratis jeugdvergunningen uit. Dit doen wij omdat de
jeugd niet zomaar kan vissen! De jeugd wordt bekeurd als zij geen vergunning hebben.
Ook de ouders dienen een vergunning te hebben ,ook als u de kinderen helpt. De boetes
worden elk jaar hoger.
In verband met de privacywet doen we dit nu via email.
Meld daarbij de naam, geboortedatum en woonplaats en de school waar uw kind op zit.
Email : astridaugustijn@home.nl
Als de winkels weer open zijn kan je ze ook halen bij Primera te Noordwolde.
Of bij DS Reitsmastraat 18 te Noordwolde (na 17.00u.)
Dit jaar is er 27 april geen koningsvissen bij de Duker.
Wij hopen dat wij dat volgend jaar weer kunnen organiseren.

Naschools Sport Aanbod Noordwolde
NSA dinsdag 30 maart 2021
Locatie: LTC Noordwolde, Elsweg 16 Noordwolde
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod?? Dit keer gaan we naar buiten, zodat
we toch nog lekker kunnen sporten!
Vanuit tennisvereniging LTC in Noordwolde krijgen jullie een gave tennis clinic. De tennis
trainer leert jullie allerlei toffe trucjes en het échte tennis spel!
Het Beweegteam hoopt jullie te zien bij deze leuke activiteit!!
Tot dan!

Oudergesprekken
In week 13 staan de oudergesprekken gepland. Dat is de week van 29 maart tot 1 april.
De gesprekken kunnen helaas nog niet op school plaats vinden, maar worden digitaal,
via Google Meet, gevoerd. Dat gaat via de MOO-account van uw kind(eren).
De groepsleerkrachten maken afspraken met u over het moment waarop het gesprek
plaats vindt.

Covid-19
De afgelopen week kregen we te maken met enkele probleempjes die te maken hebben met COVID-19. Enkele
leerkrachten op onze school hebben deze week een coronatest ondergaan. Gelukkig waren de uitslagen negatief.
Toch gaf het wat probleempjes, omdat de leerkracht niet naar school mag, totdat de uitslag van de test bekend is.
Helaas is het vinden van invallers op dit moment een enorm probleem, omdat invallers maar op een beperkt aantal

scholen mogen werken. In dit geval moesten de klassen thuisblijven. We zijn blij dat het gelukt is om de kinderen en
de ouders snel te bereiken. Daar willen we de ouders en de kinderen van de betreffende groepen dan ook voor
bedanken!
Het zou in de toekomst vaker voor kunnen komen dat een groep thuis moet blijven. En dat kan soms zelfs pas 's
ochtends voor schooltijd duidelijk worden. Ook kan een groep halverwege de dag naar huis gestuurd moeten worden
vanwege een besmetting in die groep.
We willen u vragen zich alvast op deze situaties voor te bereiden, zodat we zo snel mogelijk kunnen schakelen indien
nodig. Dat kan bijvoorbeeld door iemand te regelen die in zulke situaties uw kind opvangt.
Mocht er in een klas een positief geteste leerling of leerkracht zijn en de klas moet naar huis, dan gaat de GGD bronen contactonderzoek doen. Dat betekent dat de GGD u hierover telefonisch zou kunnen benaderen. Wij zijn verplicht
hieraan mee te werken en de telefoonnummers beschikbaar te stellen aan de GGD.

Beslisboom
Klik hier voor een grotere weergave

