nieuwsbrief 5
Donderdag 29 oktober 2020

___________________________________________________________________________________________
____
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik kan een eigen keuze maken.
Middenbouw en
Bovenbouw:
Ik weet dat mijn keuze gevolgen heeft voor de groep.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Felicitaties

We ontvingen twee mooie berichten! In het gezin van Veronique en Rosanne Kamps is een broertje geboren,
genaamd Jesse. En bij Felien en Jens van der Zande is ook een jongetje geboren, zijn naam is Arno. Van harte
gefeliciteerd!
Corona

Afgelopen maandag heeft u een brief namens de ouders van de schoolcommissie ontvangen met als titel ‘Samen
kunnen we dit’. Hierop hebben wij een aanvullende vraag: Zou u uw kind(eren) zoveel mogelijk alleen naar
school kunnen laten gaan (of met oudere kinderen mee laten lopen) als ze dat aankunnen? Zo kunnen ouders
beter afstand houden bij het hek.
Lot-team

Vanwege de omstandigheden wat betreft Corona, komt het LOT-team de komende tijd niet op school om de
kinderen te controleren op hoofdluis. Het is dus belangrijk dat er thuis extra goed gekamd wordt. Via
onderstaande link kunt u een filmpje daarover downloaden en bekijken.
https://www.rovid.nl/rivm/aco/2018/rivm-aco-20180815-id9jupfof-web-hd.mp4
Welkom en afscheid

In groep 1a mochten we verwelkomen Noah de Graaf en in groep 1b Amara Saak. Welkom Noah en Amara. Heel
veel plezier bij ons op school!
Bram Kupers uit groep 2a is verhuisd naar Musselkanaal en gaat naar Cbs De Verbindingsweg. Ook Kenji en
Rachel Westerhof uit groep 2b en groep 7 zijn van school gegaan. Zij zijn verhuisd naar Veendam. We wensen
hen en hun familie veel succes en plezier op hun nieuwe adres.
GGD in groep 7

Op 2 november houdt de GGD een jeugdgezondheidsonderzoek onder de kinderen van groep 7. Normaal
gesproken ontvangt u hierover thuis de nodige informatie. Als ouder kunt u digitaal toestemming verlenen in het
serviceportaal.
Agenda november 2020

Maandag 16 november: studiedag, kinderen vrij.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 12 november 2020.

