Nieuwsbrief CBS de Vore
Week 12, 2019/2020
Hallehuis 6
9932 CR Delfzijl
tel. 0596-654565
www.cbsdevore.nl
t.bult@noordkwartier.nl

Meer informatie van en over CBS De
Vore vindt u op onze website, maar
ook op Klasbord. Mocht u naar
aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen of opmerkingen hebben dan
horen wij dat graag van u.

Een bizarre tijd.
Wat een bijzondere dagen hebben we achter de rug en zullen we nog
krijgen.
Afgelopen zondag kregen we het bericht dat de scholen dicht zouden
gaan. De ouders en kinderen moesten op de hoogte worden gesteld en
er moest een plan van aanpak komen. Hoe gaan wij de kinderen van
onderwijs voorzien, was de grote vraag. Maandag hebben we in allerijl
lespakketten voor de kinderen samengesteld, die de ouders dinsdag op
konden halen. Wat fijn dat iedereen zo snel reageerde en de kinderen
aan de slag konden gaan. Inmiddels loopt het thuisonderwijs. Er is
contact via de mail, Klasbord en TEAMS. De leerkrachten zijn dagelijks
(op hun werkdagen) beschikbaar van 10.00 tot 14.00 uur via de mail.
We krijgen foto's van kinderen die hard aan het werk zijn en de kinderen
mailen hun juf met vragen over de lessen.
We wensen u veel sterkte toe de komende tijd.
Namens het team
Titia Bult
t.bult@noordkwartier.nl

De groeten aan alle kinderen van de Vore.
We zijn supertrots dat jullie ook op afstand laten zien wat voor toppers
jullie zijn.
Zet 'm op met elkaar!

Een compliment voor de leerkrachten. Ze missen de leerlingen die thuis
hun schoolwerk maken. Op afstand lesgeven, instructies verzorgen en
taken klaarzetten is lang niet zo leuk als voor de klas staan. Met af en
toe een grapje, sociale aspecten en leren met elkaar. We zijn supertrots
dat het zo goed opgepakt wordt. Top!

Beweegbingo
Juf Anniek heeft samen met haar collega's van het Huis voor de Sport
het beweegdiploma gemaakt voor de kinderen. Hier heeft u gisteren via
de mail informatie over gekregen.
Het is namelijk wel belangrijk dat we met elkaar blijven bewegen. Veel
plezier ermee!
Cito toets groep 8

Minister Slob van onderwijs heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de
cito toets van groep 8 is geschrapt. De leerlingen hadden al een advies
van school gekregen, deze is nu leidend.
Mailadressen leerkrachten
Groep 1 en 2:
Juf Nathalie
Juf Titia

n.stubbe@noordkwartier.nl (ma, di, wo. en vr.)
t.bult@noordkwartier.nl (do.)

Groep 3 en 4:
Juf Anne Margreet a.hubregtse@noordkwartier.nl (ma, di en wo.)
Juf Liesbeth
l.wieringa@noordkwartier.nl (do. en vr.)
Groep 5 en 6:
Juf Marjan
Juf Janette

m.vandermeij@noordkwartier.nl (ma. en di.)
j.vegter@noordkwartier.nl (wo. t/m vr.)

Groep 7 en 8:
Juf Teuny
Juf Maaike

t.dekker@noordkwartier.nl (ma. t/m wo.)
m.baar@noordkwartier.nl (do. t/m vr.)

Vakanties:
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

10-4-2020 t/m 13-4-2020
27-4-2020 t/m 8-5-2020
21 en 22-5-2020
1-6-2020
6-7-2020 t/m 14-8-2020

Belangrijke (geannueerde) data:
18
wandelen voor
maart
water

Groep 7 en 8

geannuleerd

team

geannuleerd

18
14.45 uur
maart

scholensessie
noordKRACHT

19
maart

EHBO examens 12 leerlingen
van het
Kindcentrum

geannuleerd

25
13.00 uur
maart

ouderraad

geannuleerd

25
19.30 uur
maart

Informatieavond Ouder(s) en
toekomst
leerkrachten
scholen

ouderraad

geannuleerd

31
maart

nieuwsbrief

Naschoolse (geannuleerde) activiteiten:
2, 9, 16 14.15 striptekenenGroep 5
en 23
15.15 uur
t/m 8
maart

€4,-- (€1,-- geannuleerd
per keer)

10 en 17 14.15 maart
15.15 uur

koken

Groep 7 en €2,-- (€1,-- geannuleerd
8
per keer)

24 en 31 14.15 maart
15.15 uur

koken

Groep 1 en €2,-- (€1,-- geannuleerd
2
per keer)

30 maart 14.15 en 6 april 15.15 uur

knutselen

Groep 5
t/m 8

€2,-- (€1,-- geannuleerd
per keer)

Informatieavond schoolontwikkeling (geannuleerd):
Misschien ten overvloede, maar de ouderavond van 25 maart gaat niet
door.
We prikken een nieuwe datum, zodra de huidige maatregelen zijn
ingetrokken.

Ouderavond opvoeding en mediagebruik:
Op 12 mei wordt een ouderavond georganiseerd over opvoeding en
mediagebruik. Binnenkort volgt meer informatie over deze avond.

