Nieuwsbrief 8
maart 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Om te onthouden

Vorige week donderdag heeft meneer Raymond, in functie als dienstdoende
schoolagent, de eerste 1,5 meter inspectie uitgevoerd. Er werden geen overtredingen
geconstateerd. Het stemt tot de tevredenheid dat jullie, onze ouders/ verzorgers, de
corona maatregelen blijven respecteren.
Wel werden twee heren uit groep 8 staande gehouden. Zij fietsten over het
schoolplein. Daar het echter slechts een 1,5 meter actie betrof, ontsprongen zij de dans
en bleef het bonnenboekje op zak.
We moeten het nog een poos volhouden met de huidige maatregelen.

Donderdag 1 april
Studiedag
Alle leerlingen vrij.

Blijf gezond en een vriendelijke groet.
Raymond Smeets

Maandag 5 april
Tweede Paasdag
Alle leerlingen vrij.

Vrijdag 2 april
Goede vrijdag
Alle leerlingen vrij.

Maandag 12 april
Schoolfotograaf
Dinsdag 27 april
Koningsdag
Alle leerlingen vrij.
Vrijdag 30 april
Groep 3 en 4 ‘s middags vrij’.

Tip: DigiD
DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet
iets bij een (semi)overheidsorganisatie wilt regelen. Of dat nou bij de belastingdienst
is, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.
Waarom dit bericht zult u zich afvragen. In deze tijd van crisis is het hebben van een
DigiD handig als u bijvoorbeeld snel een uitslag van een corona test wilt weten. Het
verwerken van een aanvraag kost ongeveer drie werkdagen. Vanzelfsprekend is het
aan u om dit wel of niet te doen voor uw kind(eren).

Schoolfotograaf
Op maandag 12 april komt de schoolfotograaf.
Meer informatie hierover ontvangt u op 6 april in een apart Parro bericht.
Familiefoto’s komen in deze tijd te vervallen.
Tip van de fotograaf: “Draag kleurrijke kleding, maar vermijd fluoriderende
kleuren.”
Feestdag 41 jaar bestaan.
KBS Noorderpoort kon vorig jaar zijn 40 jarig jubileum niet vieren. Nu lijkt het hele feest om dezelfde reden in het
water te vallen. Om toch stil te staan bij deze mijlpaal, houden we dinsdag 30 maart een feestdag!
Deze dag presenteren wij onze nieuwe school T-shirts, spelen we samen een online quiz en hebben we een heuse
Masked Guest!
In tegenstelling tot andere jaren worden de T-shirts aangeschaft en in beheer gehouden door de school.
Bibliotheek
Onze bibliotheek heeft een make-over en een update gekregen. Naast een nieuwe plek (de oude plek in zijn glorie
hersteld), zijn ook er veel nieuwe boeken aangeschaft. Een stimulerende plek om lekker aan de slag te gaan met
lezen.

Heeft u thuis nog boeken, in een prima
staat en van een druk van na 1995,
denk dan eens aan onze bibliotheek.
Wij geven ze nog graag een nieuwe
ronde!

Buiten speelmateriaal
Nu we weer lekker buiten kunnen spelen en we onze spullen hiervoor hebben
geïnventariseerd, bleek het tijd te zijn voor wat nieuwe materialen. Iedere klas
mocht zijn verlanglijstje opmaken. En vorige week was het zover. De leerlingen van
de Kinderraad hebben alle groepen verwend met een mand vol spullen. Veel
speelplezier!

Het BeweegBuro in samenwerking met hockeyclub Liberty
Ongetwijfeld kent u het belang van bewegen voor kinderen. Vandaar dat hockeyclub Liberty Dongen in april een
aantal gasttrainingen hebben georganiseerd. Zij nodigen alle kinderen in de basisschool leeftijd daarom uit, om kennis
te komen maken met deze mooie teamsport in de buitenlucht.
Vanaf volgende week zullen de vakdocenten van Het BeweegBuro tijdens de gymlessen enige aandacht besteden aan
dit toffe evenement.

