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Afsluiting Kinderboekenweek
In de laatste week voor de vakantie hebben we met alle groepen
de Kinderboekenweek afgesloten met een zoektocht naar het
verleden. Door de hele school hingen foto’s van de meesters en
juffen van onze school die waren gemaakt in hun kindertijd. De
kinderen moesten in groepjes raden wie er op de foto’s stonden.
Dat was soms best een lastige klus. Aan het einde van de
speurtocht werden de kinderen verrast met een lekkere traktatie.
De kinderen kregen een lekker snoepje van vroeger, een stroopsoldaatje. Al met al een
leuke en gezellige afsluiting van de Kinderboekenweek.
Communicatie via de SchoolApp
Zoals u inmiddels gemerkt heeft, wordt de SchoolAPP steeds vaker
gebruikt als communicatiemiddel. We gaan ervan uit dat alle ouders de
App inmiddels geïnstalleerd hebben op hun telefoon. Wanneer dit niet het
geval is, dringend verzoek om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Het zou
vervelend zijn wanneer u niet op de hoogte bent van belangrijke
informatie. Mocht het niet lukken om de App te installeren, dan kunt u een
mail sturen naar lsnel@obsdewoert.nl (ik help u graag met het installeren van de App).
Foto’s in de SchoolApp
Wij willen u erop attenderen dat de foto’s die in de SchoolApp staan aan het einde van het
schooljaar verwijderd zullen worden. Vriendelijk verzoek om zelf de foto’s van uw
kind(eren) te downloaden vanuit de SchoolApp.
Helaas, we knutselen geen lampionnen
Het team van de Woert heeft besloten om dit schooljaar geen lampion te knutselen voor
Sint Maarten. Wij willen zo weinig mogelijk risico lopen op verspreiding van het
coronavirus. Vandaar dat we hebben besloten het Sint Maarten-lopen niet te stimuleren.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
8.25 uur aanwezig
Vriendelijk verzoek om ervoor te zorgen dat de kinderen uiterlijk om 8.25 uur op school
aanwezig zijn, dan kunnen we om 8.30 uur starten met de lessen.
Bijlage;
- Flyer badminton en flyer Drieluik
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

