24 september
JAARGANG 2020
27
NUMMER 24 5
Opschrijverke
Jaargang 34
Agenda:

23 sept.
Start Kinderpostzegelactie
24 sept.
Schoolfotograaf
30 sept. t/m 11 okt.
Kinderboekenweek!
2 okt. tuinhulp gevraagd
19 okt.
Handbaltoernooi 5/6 & 7/8

ZIEKMELDINGEN
TELEFONISCH DOORGEVEN
We hebben u vorige week uitgelegd dat we alle binnenkomende
ziektemeldingen met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid moeten
behandelen. Daarbij hanteren we
de richtlijnen vanuit de GGD
waarmee ook “het lijntje” openblijft. Dat betekent dat we u bij
elke ziekmelding een aantal vragen
moeten stellen. Het volstaat dus
niet om met een mailtje door te
geven dat uw kind ziek is. In dat
geval dient u echt telefonisch contact op te nemen met de school.

‘t OVERBLIJVERKE
Bij het nakijken van de administratie, zien we dat er veel leerlingen
overblijven die nog geen strippenkaart of abonnement hebben afgesloten. Dit betreft vooral de nieuwe
leerlingen die op school zijn ingeschreven vanaf maart 2020.
Wij willen u vragen dit zo snel
mogelijk te komen regelen.
Ook zijn er leerlingen waarvan hun
jaarabonnement nog niet betaald
is. Zij hebben hiervoor in juni een
brief meegekregen met de vraag
dit voor 31 augustus te voldoen.
Gelieve dit bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken.
Tevens willen wij u erop attenderen dat, als uw kind (meestal) 3x
per week overblijft, het voor u
goedkoper is een maand- of jaarabonnement af te sluiten dan te
kiezen voor een strippenkaart die
automatisch afgeschreven wordt.
Heeft u nu zo’n strippenkaart en
wilt u die omzetten, neem dan contact op.
Dit kan via de mail:
oc@schrijverke.nl
U mag ook langs komen in ’t Stipke (lokaaltje naast aula met trap, te
bereiken via het speelplein) op
vrijdagochtend tussen 8.15 en 8.45
uur.

KINDERBOEKENWEEK 2020
Met het thema “En toen?” nemen
we een flinke duik in de geschiedenis tijdens de Kinderboekenweek
die dit jaar van 30 september t/m 11
oktober zal plaatsvinden. Een thema dat voldoende mogelijkheden
biedt om weg te duiken in spannende verhalen en mee te reizen naar
vervlogen tijden.
Op woensdag 30 september zal via
een digitale opening op ’t Schrijverke het startschot worden gegeven voor de Kinderboekenweek.
Grote activiteiten zoals gastschrijvers en theaterbezoek komen dit
jaar helaas te vervallen, maar in alle
klassen zullen ongetwijfeld weer
verschillende leuke lesonderdelen
worden ingepland. Die hebben allemaal gemeen dat de focus natuurlijk op het lezen wordt gericht.
Daarom zou het fijn zijn als u ook
thuis tijdens de Kinderboekenweek
wat extra aandacht besteedt aan het
kinderboek. Misschien eens een
extra keertje voorlezen?!
Op school organiseren we overigens wel onze traditionele Kinderboekenmarkt.. Een letterlijk en figuurlijk “uitgelezen” kans om de
verzameling boeken thuis weer
eens wat op te frissen. Tijdens onze
Kinderboekenmarkt die op 5 oktober voor de groepen 3 t/m 8 wordt
gehouden, kunt u namelijk de
exemplaren die de laatste tijd wellicht wat onaangeroerd in uw kast
zijn blijven liggen kwijt en leuke
nieuwe boeken aan de verzameling
toevoegen.
U heeft afgelopen week via de mail
informatie gekregen over de opzet
en de regels van de Kinderboekenmarkt! Leuk om mee te doen
toch?!
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KINDERPOSTZEGELACTIE
Corona of niet, onze leerlingen uit de
groepen 7 en 8 komen ook dit jaar
weer bij u langs voor de Kinderpostzegelactie. De organisatie heeft daarbij een ietwat andere manier van verkopen bedacht waarbij de 1,5 meter
afstand wordt gerespecteerd. Als een
kind aan uw deur verschijnt, kan de
verkoop dus ‘op afstand’ worden beklonken. Het thema “Geef een veilig
thuis!” spreekt voor zich. Er zijn in
de wereld nog steeds teveel kinderen
die die veiligheid ontberen. Hopelijk
laat u onze leerlingen ook dit keer
niet aan de gesloten deur staan!
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