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De laatste vier weken
Afgelopen dinsdag is er via de mail met u gecommuniceerd hoe de laatste vier weken gaan
verlopen, als de leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school mogen komen. We gaan dan
weer draaien volgens het vertrouwde rooster. Aan de ene kant is het best spannend om weer
met alle leerlingen te gaan werken, aan de andere kant is het voor de meeste leerlingen weer
fijn om volledig naar school te kunnen gaan. Door de de activiteiten rond de fusie, in combinatie
met de coronacrisis, is het wel een bijzonder schooljaar geworden We hopen dat we met zijn
allen goed af kunnen sluiten en dat we samen nog een paar mooie weken tegemoet gaan.

Huisvesting na zomervakantie
Het is de bedoeling, om na de zomervakantie, alle groepen te laten starten op de locatie aan de
Nesweg. Er is in april een raadpleging geweest, voor de ouders van leerlingen die nu op locatie
Dijkhuizenlaan zijn gehuisvest, namens de MR en directie, waarin gevraagd werd om te
reageren als ze niet instemden met dit voorstel. Daar heeft een enkele ouder op gereageerd.
Op basis van deze uitkomst heeft de MR, in overleg met de directie, het voorstel opnieuw
besproken en is uiteindelijk het besluit genomen om het plan uit te voeren. Als er ontwikkelingen
zijn, als gevolg van de coronacrisis, waardoor het wenselijk is om wel te starten op twee
locaties, zullen we afwijken van dit besluit.

Aanpassing schooltijden
In april is er ook een raadpleging voor ouders/verzorgers afgenomen, namens de MR en
directie, om de schooltjden iets te wijzigen om op deze manier meer marge-uren te kunnen
reailiseren. Er is op dit voorstel geen enkele reactie binnengekomen van ouders/verzorgers die
bezwaar aantekenden tegen deze aanpassing. Dat heeft ertoe geleid dat de MR heeft
ingestemd met deze wijziging. Daarmee komen de schooltijden er na de zomervakantie als
volgt uit te zien (er vanuit gaande dat we op een locatie starten):
maandag
8.15 - 14.30 uur
dinsdag
8.15 - 14.30 uur
woensdag
8.15 - 12.30 uur
donderdag
8.15 - 14.30 uur
vrijdag
8.15 - 12.30 uur

De nieuwbouw
Deze keer geen foto's en toelichting maar een heel leuk filmpje gemaakt in en rond de nieuwe
school. De link naar het fimpje staat hieronder:

Toch nog een wandelvierdaagse?
Jammer genoeg gaat de gewone avondwandelvierdaagse niet
door. Toch kun je via een app gaan wandelen en een medaille
verdienen. Het is gemaakt door Groningers, wat het nog leuker
maakt.
De link naar deze leuke app
is: https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagsehome-edition

Oudergesprekken (herhaling)
Aan het einde van het schooljaar zijn ook de
oudergesprekken gepland. Voor de groepen 4/5 en 7/8
van locatie Dijkhuiizenlaan zijn het facultatieve
oudergesprekken, zoals gepland. Ouders kunnen zelf een
verzoek doen voor een gesprek of de leerkrachten nemen
zelf het initiatief voor een gesprek. De leerkrachten zullen
u daarover binnenkort informeren.
Voor de groep 7 van juf Inge van locatie Dijkhuizenlaan
en alle leerlingen van locatie Nesweg (met uitzondering van groep 8) geldt dat er met alle
ouders een gesprek ingepland gaat worden. De leerkrachten zullen tussen 2 en 20 juni met u
(video)bellen om de ontwikkeling van uw kind met u en, waar mogelijk, met uw kind te
bespreken.

Inzameling oud papier
De morgen dat u ingepland staat bent u vanaf 08:45 uur van harte welkom bij Autobedrijf Ter
Veer in Spijk, waar u na een kop koffie een vaste route door het dorp maakt en het oud papier
dat bij de weg staat ophaalt. Een veiligheidsvestje wordt verstrekt door de chauffeur van de
vrachtwagen.
Mocht u niet kunnen op de zaterdagmorgen dat u ingepland staat, vragen wij u zelf te ruilen met
een van de andere ouders die op de lijst van dit schooljaar staat en dit door te geven aan de
oud papier-coördinator Ronnie Buitenwerf
Voor schooljaar 2019/2020 ziet de lijst er als volgt uit voor de komende maanden:
13 Juni

Fam. Boven
Fam. Robot

11 Juli

Fam. ten Hove
Fam. Brontsema

8 Augustus

Fam. Kroeze
Fam. Cuperus

Wijziging emailadres
Medezeggenschapsraad
Vanaf heden is het e-mail adres van de Medezeggenschapsraden van voormalig CBS de
Borgstee en OBS Fiepko Coolman gewijzigd. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u vanaf nu
het volgende e-mail adres gebruiken: mr.tmaar@noordkwartier.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u m.vandijk@noordkwartier.nl toe aan uw adresboek.

