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OBS De Woert doet mee aan de DOEKOE
scholenactie!!!
Vanaf maandag 19 april tot en met zondag 23 mei
organiseren de Coopsupermarkten samen met Unilever en
Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van
actieproducten ontvang je speciale Doekoemunten, die je bij
de Coop in Aalden kunt doneren aan onze school. Zo spaar
je mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het
schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog
leuker te maken voor onze leerlingen. Meer weten over
#Doekoe? Kijk op: coop.nl/doekoe
Koningsspelen
Vrijdag 23 april vieren wij op school Koningsdag d.m.v. de
Koningsspelen. Alle groepen gaan met hun eigen klas leuke
spelletjes spelen. De kinderen mogen in het oranje of rood-witblauw gekleed naar school komen. We houden de normale
schooltijden aan. Maatschappelijk Werk Coevorden draagt aan
deze dag een gezond steentje bij, door voor alle leerlingen fruit te
leveren. De ouderraad zorgt ervoor dat de kinderen een beker ranja krijgen met een
lekkere koninklijke traktatie. De kinderen hoeven dus zelf geen eten en drinken
mee te nemen morgen. We gaan er een gezellige en feestelijke dag van maken! Houd
de Schoolapp in de gaten, want er zullen zeker een aantal leuke foto’s geplaatst worden.
Bijenhotel
We hebben een bijenhotel op de Woert. Deze hangt aan de blokhut op
het plein bij de bovenbouw. In dit hotel zitten knuffelbijen (rosse
metselbijen). Ze zijn nog in winterslaap, maar kunnen binnenkort
uitvliegen. Het is de bedoeling dat we dit hotel ieder jaar
gebruiken, zodat we een bijdrage leveren aan de bijenstand in onze
omgeving.
Schoolfotograaf
Afgelopen dinsdag is de schoolfotograaf geweest. Er zijn individuele
foto’s gemaakt, groepsfoto’s en de broertjes en zusjes zijn ook samen
op de foto geweest. U ontvangt binnenkort een fotokaart met
inlogcodes waarmee u de foto’s kunt bekijken en bestellen.

Schoolapp
Wij communiceren op school veel via de Schoolapp. In de praktijk merken wij soms dat de
app niet altijd geïnstalleerd wordt. Dit zien wij met name bij de ouders van nieuwe
leerlingen. Om te voorkomen dat u belangrijke informatie mist, raden wij u aan om de
Schoolapp alsnog zo spoedig mogelijk te installeren. Mocht u hulp nodig hebben bij het
installeren van de app, dan kunt u een mail sturen naar lsnel@obsdewoert.nl
Houd uw kind(eren) met verkoudheidsklachten thuis
Het komt nog te vaak voor dat we ouders moeten bellen om de kinderen op te komen
halen wanneer ze verkouden zijn. Ook wij moeten ons houden aan de richtlijnen van het
RIVM en daarom nogmaals een dringend verzoek om uw kind(eren) thuis te houden bij
verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit neus, niezen, kuchen, meer
dan incidenteel hoesten en/of keelpijn).

Uit de kalender:
Bijlage:
 Vrijdag 23 april Koningspelen
 Dinsdag 27 april Koningsdag (alle leerlingen vrij)
 3 t/m 14 mei meivakantie
 Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag (alle leerlingen vrij)
 Dinsdag 25 mei studiedag (alle leerlingen vrij)
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.
Bijlage:
 Flyer voorverkoop abonnementen Bosbad Zwinderen
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

