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Nieuwsbrief mei 2021 nr.10
Hoofdluis controle thuis
Nu er geen ouders in de school mogen,
kan er ook geen hoofdluis
controle plaatsvinden.
Wij vragen u uw kind(eren)
in de meivakantie zelf te
controleren. Mocht u
hoofdluis constateren dan
graag even een berichtje
naar:
directie.mrkjdijkstraschool@comprix.nl

Schoolfotograaf
Op dinsdag 18 mei komt de schoolfotograaf op school. De schoolfotograaf en
wij zijn van mening dat er veilig portreten klassenfoto’s kunnen worden gemaakt. De broertje/zusje foto’s gaan dit
jaar i.v.m. de geldende corona maatregelen niet door, omdat dan groepen
worden gemengd.

Houtsnippers kruien
Zoals u weet zal het
schoolplein in de meivakantie worden vernieuwd.
Hiervoor zijn wij uw hulp
opnieuw nodig.
Wij zijn op zoek naar
ouders die vrijdag 14 mei,
vanaf 11.00 uur houtsnippers kunnen
kruien. Geef u op via de Parro oproep of
via
directie.mrkjdijkstraschool@comprix.nl
Vele handen maken licht werk.
Wij rekenen op u!

Rapport inleveren

Schoolbibliotheek
Graag ontvangen wij
alle
schoolbibliotheek boeken op maandag 17 mei
retour.
De bibliotheek kast
wordt namelijk dinsdag
1 juni omgewisseld.
Vanaf maandag 7 juni
kunnen de kinderen
weer een bibliotheekboek mee naar huis krijgen.

Stoeptegels gratis af te halen
Vanaf zaterdag 1 mei zijn de oude stoeptegels
van het plein gratis af te halen.
Locatie: tussen kleedkamers Trinitas en
Proathuus. OP=OP, WEG=WEG! Zegt het voort!

Wilt u zo vriendelijk zijn het rapport van
uw kind(eren) weer mee naar school te
geven.
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Bag 2 school kledingactie
Wij willen u graag informeren over onze
aankomende kleding inzamelingsactie.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich
ook weer in wilt zetten voor deze actie. Door
de Bag2School zak, die u voor de
herfstvakantie ontvangt, te vullen met de
oude nog bruikbare kleding/textiel van u en/
of uw kinderen. Denk bijvoorbeeld aan
schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook
lakens en dekens. Kijk op de website van
Bag2School voor een volledige lijst met wat
er wel en niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl.
Daarnaast vindt u hier nog meer informatie
over hoe de inzameling in zijn werk gaat en
waar de kleding naar toe gaat.
De gevulde zakken kunt u, t/m vrijdag
28 mei, neerzetten voor het hek, bij de
ingang van het parkeerterrein.
De opbrengst komt ten goede aan het
vernieuwen van het plein.

1 mei t/m 16 mei
14 mei
18 mei
19 mei
24 mei
26 mei
28 mei

Digitaal schoolkorfbal
Nu het schoolkorfbal toernooi niet door kan
gaan heeft de organisatie een alternatief bedacht. Het digitale schoolkorfbaltoernooi.
Onze groep 3/4 en 5/6 gaan hieraan deelnemen. De groepen 3 t/m 6 in de gemeente
Ooststellingwerf worden uitgedaagd om iedere week vanaf 17 mei een opdracht te voltooien waarmee punten kunnen worden gescoord. Iedere maandag ontvangen de groepen van de organisatie een filmpje waarin de
challenge van die week wordt uitgelegd en/of
voorgedaan. Na vier weken wordt een eindklassement gemaakt. De groepen met het
hoogst aantal punten kunnen een leuke prijs
winnen (sportpakketten). Er zijn twee competities, één voor de groepen 3/4 en één voor
de groepen 5/6. Wij wensen groep 3/4 en
groep 5/6 heel veel succes toe!

Meivakantie, hoofdluis controle thuis!
Houtsnippers kruien
Schoolfotograaf
Juf Greetje afwezig, i.v.m. online directieoverleg
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij!
OV/MR vergadering
Einde Bag2school kledingactie

De volgende nieuwsbrief verschijnt week 22
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