Valentijnsfeest.
Op 14 februari vieren de juffen en meesters hun gezamenlijke verjaardag. Dat
wordt een liefdevol feest en we hebben geweldig passende activiteiten.
Maandag krijgen de kinderen ons verlanglijstje mee. Kunt u niet wachten dan
staat het onderaan deze Klepper.
Let op; 14-2 geen pauzehap mee 😊

LEF!
Vanaf 16 maart gaan we leren met LEF. Dat heeft alles te maken met deze boot. Echter gaan we
niet het schip in. LEF staat voor Leren met Executieve Functies. Leuk en leerzaam. Op 16 maart
wordt het nieuwe thema feestelijk geïntroduceerd. Op 19 maart kunt u vanaf 14.00 uur
samen met uw kind LEF ervaren. Tot dan!!

Rapportgesprekken.
Het overzicht van de gesprekken zit in uw mailbox. We zien u volgende week graag op school.

€OR€
Nog niet iedereen heeft de vrijwillige bijdrage overgemaakt. Echter heeft de OR dit geld hard nodig
om de afbetaling van onder andere sinterklaas te doen. Weet u het niet zeker? U krijgt volgende
week persoonlijke mail. (Helemaal onderaan de Klepper staat ook al de mogelijkheid om het kamp
en de schoolreis te voldoen.)

Wat komt er allemaal nog aan?
v.a. 10 februari
14 februari
17-21 februari
16 maart
19 maart
15/ 16 april
27 t/m 29 mei
4 juni

Gesprekken week.
Gezamenlijke verjaardag leerkrachten
Voorjaarsvakantie
9.00 introductie thema LEF
14.00 LEF ervaarmiddag
Centrale eindtoets
Schoolkamp 7/8
Schoolreis

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd.
In de onderbouwbrieven stond:
Na het techniek is het thema Kunst. De onderbouw wil een eigen museum. De kinderen mogen iets
meenemen dat voor hen kunst is.
De letterkoffer moet weer gevuld. Dit keer met (hoe kan het ook anders) voorwerpen met de K van
kunst.
Heb je het boek van school uit? Dan mag het graag weer terug op school.
In de bovenbouwbrieven stond:
We willen door met leren demonteren. Daarom zijn we op zoek naar nog meer te demonteren
spullen.
De inleverdatum van de boekverslagen komt dichterbij. Wilt u uw kind helpen herinneren? Na de
voorjaarsvakantie wordt er begonnen aan werkstukken.
Groep 8 gaat ervaren hoe het is om een eindtoets te maken. Dit doen zij met een proeftoets.
Rooster oud papier Volgt z.s.m.

Voor onze verjaardag willen we graag een hartenwens, hartelijk gedicht, hartstikke mooie tekening
enz. Je mag je creatie maken in het hart hieronder. Dan hangen wij het op. Iets anders hoeven we
niet voor onze verjaardag. Jullie aanwezigheid ervaren we al als een cadeautje. Jullie juffen en
meesters.

Scheerwolde

Betreft: Schoolreis- en schoolkampbijdrage 2020.

Beste Ouders/verzorgers,

De leukste tijd van het schooljaar komt er weer aan. De zon gaat schijnen en er staan allerlei leuke
activiteiten op stapel. Daarbij horen ook de schoolreis (4 juni) en het schoolkamp (27 t/m 29 mei).

Het bedrag voor de schoolreis is €20,- en voor het schoolkamp €60,- per leerling.
Deze bedragen zijn vanzelfsprekend niet kostendekkend. Ze worden aangevuld vanuit de opbrengst
van het oud papier. Wilt u de bijdragen voor de schoolreis en of het schoolkamp voor 20 mei
overmaken op rekening NL36RABO0361244673 ten name van OR Scheerwolde onder vermelding van
naam leerling(en) en de groep? Het is van belang, om alle kinderen mee te laten gaan, dat de
bijdragen voor het schoolreisje/ schoolkamp overgemaakt zijn.

Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

Omdat de bedragen (zeker met meerdere kinderen) best op kunnen lopen zijn er een aantal
mogelijkheden om u tegemoet te komen. U kunt contact opnemen met de IGSD 0521-788280. Zij
hebben budgetten om kinderen mee te laten doen met activiteiten. Deze budgetten zijn eventueel
ook beschikbaar wanneer u geen bijstandsuitkering heeft.

U kunt in overleg met de ouderraad betalingstermijnen afspreken.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

De Ouderraad
De Lepelaar

