Weeknieuws nr. 30

19 juni 2020

AGENDA
Datum
22-25 juni
23 juni
26 juni
3 juli

Activiteit
Contactavonden on-line
Oud papier
Rapport mee
Start zomervakantie om 12:15 uur

Formatie 2020-2021
Vorige week heeft u in het Weeknieuws kunnen lezen dat we volgend schooljaar gaan
werken met 8 groepen. We kunnen nu ook melden welke groepsleerkrachten de
verschillende groepen les gaan geven. Zoals eerder vermeld wordt juf Annelies volgend jaar
directeur op de Lamer en de Lantscheene. Zij zal worden opgevolgd door Nikki Siegersma.
Nikki was het afgelopen schooljaar als LIO’er (Leraar in Opleiding) al werkzaam in groep 1B.
We zijn erg blij dat we Nikki voor onze school kunnen behouden. Het complete
formatieschema komt er als volgt uit te zien:
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Conciërge: Bert van der Meer (maandag t/m vrijdagochtend)
ICT- ondersteuning: Harry Daling (maandag t/m vrijdagochtend)
Onderwijsassistente: Germa Stuit (donderdag en vrijdag)
IB: Petra Boonstra (maandag t/m donderdag, met afwisselende thuiswerkdag)
Directie: Jarno Oeben (maandag t/m vrijdag, vrijdag thuiswerkdag)

Vakantiebieb
Na de #thuisbieb, is vanaf 1 juli de vakantiebieb weer open. Alle kinderen kunnen dus in de
zomer lekker blijven doorlezen. De app is gratis te downloaden en is een zomercadeautje
van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig. De vakantiebieb is geopend van 1 juli tot
en met 31 augustus.

Huisarrest-online voorleesserie
Huisarrest is een initiatief van stichting De Schoolschrijver, de
nationale bibliotheek en KB om kinderen leesplezier te bieden.
De serie biedt kinderen mooie verhalen. Huisarrest is een
spannend verhaal in 10 delen. Elke dag een nieuw deel door
verschillende schrijvers.
Bekijk en beluister alle 10 afleveringen via:
www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html

Oud papier
A.s dinsdag 23 juni is er weer oud papier. Voor deze keer hebben de ouders van de volgende
leerlingen zich ingeschreven;
Maes (2)

Gijs (4) en Tom

Jan Sent en Silke (8)

Tayisa (5) en Amara (8)

Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten?
Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden
via ov@vensterschool.net

Wil je eens ervaren wat een skeeler training inhoudt? Of wil je wat skeeleradviezen van
1 van onze trainers?
Dan zijn onze gratis skeeler clinics precies wat je nodig hebt.
Op een leuke & gezellige manier maak je kennis met de basisvaardigheden van skeeleren.
Voor wie?
Jeugd t/m 18 jaar
Op welke dagen en tijden zijn de clinics?
Vrijdag 19 juni - 15:30 - 16:30 uur
Vrijdag 26 juni - 15:30 - 16:30 uur
Waar?
IJs & Skeelerclub Lindenoord, Sportlaan 1 in Wolvega
Wat is er nodig om de clinic te kunnen volgen?
skates (skeelers), helm, pols-, knie- en elleboogbescherming
Als je dit zelf hebt, dan graag aandoen naar de clinic.
Heb je dit niet, geen probleem. Je kan de materialen bij ons voor de clinic gratis lenen. Dit
wel van te voren even doorgeven op het opgave formulier.
Tevens:
trek kleding aan waarin je vrij kunt bewegen. (dus geen spijkerbroek)
neem een bidon gevuld met water mee (in de volle zon kan het warm zijn op de baan)
Hoe gaat het op de dag van de clinic?
‼️ Heb jezelf skeelers en bescherming, kom dan met de skeelers + bescherming aan naar de
clinic
⁉️ Leen je skeelers: kom op tijd (15:15 uur): je hebt ca. 15 minuten nodig voor het aantrekken
van de skates en bescherming
ouders zijn vanwege de Corona maatregelen niet toegestaan op de skeelerbaan. U
vermeldt uw noodnummer op het opgave formulier in geval van calamiteiten.
Hoe geef ik mij op voor een clinic?
Door hier te klikken, geef je je op voor 1 of beide clinic(s).
We verwelkomen je graag op 19 en/of 26 juni, tot dan!

