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Nieuwsbrief 13
Coronavirus
Het nieuws wordt de laatste weken beheerst
door het Coronavirus. Evenals u zijn wij extra
alert op de berichtgeving rond het Coronavirus.
Wij staan in nauw contact met het
schoolbestuur Opspoor. Het bestuur volgt de
richtlijnen van het RIVM en de GGD. De GGD
heeft een meldingsplicht en informeert de
scholen meteen als een leerling van onze
school betrokken is bij een ziekmelding. Als een
leerling van één van de Opspoor-scholen
positief getest wordt, zal het schoolbestuur u
direct informeren en adequaat handelen.

09-03-2020
Deze week zullen er in alle groepen extra
verkeersactiviteiten zijn. Zo gaan de leerlingen
van de groepen 1-2 en 4 een parcours fietsen
op het schoolplein. De groepen 3 en 5
bespreken een leskist in de klas en de groepen
6, 7 en 8 krijgen een les op de parkeerplaats
over de dode hoek van een vrachtwagen.

Achterbanbijeenkomst GMR

Wat een kanjer!

In de bijlage treft u informatie over de GMRachterbanbijeenkomst op 17 maart 2020 a.s.
Gezien de positieve reacties van vorig jaar heeft
de GMR-OPSPOOR besloten ook dit jaar een
dergelijke opzet te hanteren. Alle betrokkenen
bij de stichting OPSPOOR worden weer in de
gelegenheid gesteld kennissessies bij te
wonen. Ook dit jaar kunt u in contact treden met
het CvB, de RvT en de GMR van OPSPOOR.
Voor de personeelsleden van OPSPOOR is er
een mogelijkheid een kennissessie bij te wonen
met Personeelszaken. Ook is er een workshop
waarin informatie verstrekt wordt over de
medezeggenschap binnen het onderwijs
(Medezeggenkracht). Kortom voor iedereen is
het
interessant
genoeg
om
de
achterbanbijeenkomst bij te wonen.
De GMR verwelkomt dan ook graag alle
betrokkenen bij OPSPOOR.

Wat een kanjer!
Ties uit groep 7 is tweede
van Nederland geworden
op de 200m vrije slag.
Nadat hij zaterdag voor de
4e keer als vierde was
geëindigd,
was
hij
vastberaden om zondag met een beker naar
huis te gaan. Hij verzamelde al zijn krachten en
wist er een tweede plaats uit te halen! Het
scheelde maar 5 honderdste van een seconde
met de nummer 1 positie. Wij zijn hartstikke
trots op je, Ties. Gefeliciteerd!

Afscheid juf Eleonora
Mijn tijdelijke werkzaamheden als juf van groep
5 zijn inmiddels afgerond. Ik heb het met plezier
gedaan.
Via deze weg wil ik graag de kinderen en de
ouders hartelijk bedanken voor de aandacht en
attenties die ik op mijn laatste dag heb
gekregen. Het is mijn geheugen ingegaan als
een dag met een sterretje.
Eleonora Vlekke

Agenda

Week van het verkeer
De Week van het Verkeer 2020 vindt plaats van
maandag 9 t/m vrijdag 13 maart. De Week van
het Verkeer is een activiteitenweek én
campagne die bedoeld is om kinderen, ouders
en scholen extra verkeersbewust te maken.

9 t/m 13 maart
Week van het Verkeer
11 maart
15.30 Vergadering Kindergemeenteraad in de
Raadzaal van de Kunstgreep
17 maart
19.00 Achterbanbijeenkomst GMR
19 maart
Schoolbezoek Chris van Meurs, CvB Opspoor
25 maart
Schoolvoetbaltoernooi bij OFC

Careline van der Lippe
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verbinden
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