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De jarigen van de komende weken:
Diez, Emma

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
Voor de voorjaarsvakantie ?
05 februari
Februari
12 februari
18 februari
22 – 26 februari

Cito toetsweken (onder voorbehoud)
De studiedag is afgelast: er is school (online of fysiek)
Digitale voorlichtingsdagen VO scholen (groep 8)
Rapporten mee
Gezondheidsonderzoeken schoolarts Oosterwolde 9-jarigen
Voorjaarsvakantie

Corona
Op dit moment weten we nog niet of we over een week weer naar school mogen. We hopen dat de
lockdown op 8 februari echt afgelopen zal zijn. Helemaal gerust zijn wij er nog niet op. Het onderzoek
welke invloed kinderen hebben op de verspreiding van het virus is nog niet afgerond. Bijzonder is
wel, dat bij ons op school opvalt dat de leerkrachten tijdens de reguliere schooldagen zich
zeer regelmatig hebben laten testen. Dat is in de afgelopen maand sterk afgenomen. We
zijn dan ook benieuwd naar de mate van overdracht via de leerlingen. We wachten de
persconferentie van a.s. dinsdag maar weer af!
We vinden het geweldig dat ouders het lukt om het thuisonderwijs én hun eigen
werkzaamheden goed te kunnen combineren. Het vergt veel geregel en flexibiliteit, maar
vaak komt het goed! Top! Voor ieder gezin heeft het team dan ook een aardigheidje
klaarliggen. Dat ontvangt binnenkort.
Mocht u de komende week geen opvangmogelijkheid hebben, wilt u dit dan tijdig aan ons
doorgeven? Wij kunnen dan eventueel voor extra bemensing zorgen. In de eerste week hebben we
35 leerlingen opgevangen, de tweede week waren dit er 64. In de afgelopen week hebben 59
leerlingen opgevangen.

Buitenspeeltips Natuurmonumenten
Natuurmonumenten heeft verschillende leuke activiteiten voor buiten op hun site staan. Wie weet
staat er voor uw kinderen iets interessants bij.
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/speeltips

Schoolarts groep 6
Op 18 februari worden de 9-jarigen van onze school bij de schoolarts verwacht. Deze keer niet op
school maar in het consultatiebureau in Oosterwolde. De ouders van de betreffende leerlingen
hebben hierover bericht gehad via de GGD Fryslân.

Stellingwerfse voetbalweek
In de 1e week van de zomervakantie zal de eerste editie van de Stellingwerfse Voetbalweek worden
gehouden. Tijdens deze week gaan jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar bezig met allerlei leuke
voetbalactiviteiten, zoals bubbelvoetbal, boardingvoetbal, skill games en penalty's schieten. Aan het
eind van de week komen de Creators naar de voetbalweek. Dit elftal bestaat uit bekende Youtubers
en ex-profvoetballers. In de bijlage vindt u hiervan een flyer. De inschrijvingen zijn inmiddels gestart!
Er kan ingeschreven worden via : www.stellingwerfsevoetbalweek.nl

Opvang BSO Welkom Kind in de
voorjaarsvakantie.
De voorjaarsvakantie staat weer bijna voor de deur. Ben je nog
opzoek naar opvang mogelijkheden voor in de voorjaarsvakantie? Dit
is bij ons ook mogelijk met onze strippenkaart. Neem gerust contact met ons op via
www.welkomkindfriesland.nl of stuur ons een e-mail. Dit kan naar
bsowelkomkindfriesland@gmail.com
We kunnen open als er een bezetting is van min. 4 kinderen per dag
BIJ ONS KAN JE KIND VRIJ ZIJN IN ZIJN OF HAAR VRIJE TIJD!
Tot snel!
BSO Welkom Kind

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 4 februari 2021

