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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 12-10-2020
Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert,

Volgende week: herfstvakantie!!!
Wat vliegt de tijd toch iedere keer: het schooljaar lijkt net
begonnen, maar het is toch alweer herfstvakantie. De
groepen 1 t/m 4 zijn zelfs t/m 28 oktober vrij. Als u
weggaat: veel vakantieplezier. Maar ook voor de
thuisblijvers een fijne week toegewenst!

Corona: stand van zaken ventilatie
Unicoz heeft in op hun scholen de ventilatie onderzocht.
De bevindingen vindt u in een brief die ik als aparte bijlage bij deze mail meestuur.

Persconferentie dinsdag 13-10
Morgen zal er opnieuw een persconferentie over Corona
plaatsvinden. We gaan ervan uit dat de maatregelen aangescherpt
zullen worden. Heel naar allemaal, maar het is niet anders. Wij
hopen op school vanzelfsprekend dat we aan onze kinderen
gewoon les kunnen blijven even.

Reminder peuterochtend : opgeven kan nog steeds!
Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3,5 jaar oud is, kan hij/zij deelnemen aan de
peuterochtenden. Juf Emily en meester Demy van groep 1/2 zullen deze ochtenden om en
om begeleiden. Het is een leuke manier om uw zoon of dochter kennis te laten maken met het
hoe het op school is. Vanzelfsprekend mag u er bij blijven als uw kind dit fijn vindt. (Of als u
het zelf stiekem leuk vindt om het mee te maken).
De volgende peuterochtend is op woensdag 11 nov van 9.00u tot 10.00u.
Opgeven kan nu al: emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl of
irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl ).
Bellen mag ook.
N.B. Ook kinderen van buitenaf zijn welkom! Mocht u in uw buurt of vriendenkring ouders
kennen met kinderen in deze leeftijdsgroep, nodig ze dan gerust uit!

Afsluiting Kinderboekenweek
Zoals elk jaar doet de Spelevaert dit schooljaar weer mee aan de landelijke voorleeswedstrijd.
De eerste ronde vindt plaats op school. Het was een
spannende strijd tussen Fenna uit groep 7 en Jahliya uit groep
8. De winnaar van de wedstrijd was dit jaar Jahliya.
Gefeliciteerd!
Zij gaat door naar de volgende ronde: de lokale wedstrijd in
het stadhuis. Heel spannend… Wie weet mag ze meedoen
aan de landelijke ronde. We duimen voor je!
Verder werden er nog gedichten voorgedragen door Sem,
Sanne en Iris V uit de groepen 5 en 6. Het was een heel leuke
middag. Trots op onze kinderen!

Facebook
Even een reminder dat de Spelevaert een eigen Facebookpagina
heeft! Het team heeft afgesproken dat elke week een leerkracht een
Facebookpost doet. Deze week een post van juffrouw Emily over
de Kinderboekenweek. Volgt u ons ook?
Wanneer u liever niet heeft dat uw zoon/dochter op social media te
zien is en u heeft dit nog niet bij ons aangegeven, wilt u dat dan
kenbaar maken aan onze administratieve kracht, juf Monique?
monique.duits@spelevaert.unicoz.nl

Algemene ledenvergadering
Op 13 oktober vind de jaarlijkse ALV van de VOS (ouderraad) plaats in de aula van de
Spelevaert. Dit zal Coronaproof zijn dit jaar, dus met een kleine groep. Volgend jaar hopelijk
weer op de oude manier

Belangrijke data:
Di 13-10: algemene ledenvergadering VOS
Wo 14-10:
groep 1/ 2 vrij
Ma 19 t/m vrijdag 23-10: HERFSTVAKANTIE
Ma 26 t/m wo 28-10: GROEPEN 1 T/M 4 VRIJ

