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Agenda:

25 november:
Schoenzetten!
4 december:
Sinterklaasviering

SINTERKLAAS WEER IN
HET LAND
Afgelopen weekend kwam het
toch allemaal weer goed en mochten we Sinterklaas verwelkomen in
ons land. Een intocht die anders
verliep dan in eerdere jaren, maar
zeker niet minder geslaagd. Het is
duidelijk dat Sinterklaas dit jaar
vooral thuis blijft werken en dat hij
erg uitkijkt naar tekeningen van de
kinderen. Deze tekeningen kunnen
worden ingestuurd via de burgemeesters die ervoor zorgen dat ze
bij Sinterklaas terecht komen. Om
dat nog eens extra te onderstrepen,
stuurde onze burgemeester, Mark
Stappershoef, een filmpje naar de
leerlingen van ’t Schrijverke,
waarin hij vertelde dat er in het
gemeentehuis een grote ton staat
waarin de tekeningen kunnen worden gedaan. Ook bij boekhandel
Buitelaar (Goirle) en de Boerenschuur (Riel) kan men voor het
inleveren terecht. Dus lekker aan
de slag allemaal!
Dat laatste geldt vast en zeker
voor de leerlingen uit groep 5 t/m
8 die ongetwijfeld al druk aan het
werk zijn met hun surprises. Wat
zijn we benieuwd naar al die creatieve capriolen, die straks worden
tentoongesteld. Vergeet trouwens
niet om op 25 november je schoen
op school te zetten!
In de school begint men ook steeds
meer van de Sinterklaassfeer te
proeven. Dat moet ook wel, want
voor je het weet is het 4 (school)
en 5 december! Niet verwonderlijk dat van al die Sinterklaasliedjes, geur van pepernoten en leuke
versieringen, ons hartje steeds
sneller gaat kloppen!

VOORLICHTINGSDAGEN
VOORTGEZET ONDERWIJS
Vanwege het coronavirus gaan de
regiovoorlichtingen over het Voortgezet Onderwijs voor ouders dit
schooljaar niet door.
In plaats daarvan hebben alle VOscholen uit Tilburg en omstreken
een voorlichtingsfilm gemaakt. Deze filmpjes staan op de website van
POVO-013:
https://www.povo-013.nl/regiovoorlichting-2020.html
(mocht de link hier niet werken,
kijk dan op onze site
www.schrijverke.nl)

ICT-TRANSITIE
Er is de laatste week heel hard gewerkt aan een enorme ICTtransitie. Tijdens de studiedag werden de teamleden geschoold in
werkwijze en veranderingen die
momenteel een “hot item” zijn op ‘t
Schrijverke. Hoewel we enorme
stappen hebben gezet, zou het toch
kunnen zijn dat komende dagen
nog niet alles vlekkeloos gaat verlopen op communicatie en ICT gebied. Wij vragen hiervoor begrip en
zijn er tegelijkertijd van overtuigd
dat we met de overstap naar Office
365 (Microsoft Teams) en het werken in de cloud een enorme slag
hebben gemaakt!

Met vriendelijke groet,
Team ‘t Schrijverke

