10 september 2020

In deze nieuwsbrief
o.a.:
Schoolfotograaf

Nieuwe schoolleider
Marjan Klein is benoemd tot onze nieuwe schoolleider. Op dit moment werkt ze nog in
Eelde aan haar school. Af en toe zal ze al een dagje gaan meedraaien bij ons op De
Linderakkers.
Totdat Marjan definitief bij ons op school is, kunt u voor vragen en informatie terecht
bij ondergetekende.
Schoolfotograaf
Dinsdag 22 september komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Jongere broertjes / zusjes mogen komen om samen op de foto te gaan.
Deze foto’s worden meteen om 8.30 uur genomen.
Van belang is goed de RIVM regels in acht te nemen: afstand houden tot elkaar!

Welkom op
school

Leesvreters
In groep 5/6 zijn we gestart met het project Leesvreters. Het is een
leesbevorderingsproject voor de kinderen van groep 5 en 6.
In dit project komen 10 mooie, grappige en spannende boeken voorbij.
Genieten van prachtige boeken, heerlijk lezen dus!
Studiedag maandag 28 september
Zoals reeds gemeld, hebben de kinderen maandag 28 september vrij in verband met
een studiedag van de leerkrachten.
Binnenkort zullen we samen met Marjan Klein eventuele andere studiedagen plannen,
zodat u vroegtijdig opvang kunt regelen indien nodig.
Krentenbaard
Ondanks dat het beter gaat, heerst op school nog steeds krentenbaard.
Goede hygiene is belangrijk en eventueel een zalfje halen bij de huisarts.

28 september
Studiedag kinderen
vrij

Zakelijk ouderavond
Op 21 september staat de zakelijke ouderavond gepland in de kalender.
In verband met corona kunnen we u niet precies zeggen hoe we aan deze avond
vorm gaan geven. We komen er zo spoedig mogelijk op terug.
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Welkom
Deze week is Gilead bij ons op school gekomen in groep 5/6.
We vinden het heel leuk dat je bij ons op school bent gekomen, Gilead!
We wensen je een fijne en leerzame tijd op De Linderakkers.
Nieuw op school
Graag stellen wij ons voor.
Wij zijn Jan Willem, Katelijne en Gilead Horstman.
Gilead is maandag 7 september begonnen op OBS De Linderakkers in groep 6.
De vrijdag daarvoor heeft hij kennis gemaakt met juf Rieta en de kinderen.
Wat is hij leuk ontvangen! De kinderen hadden een boekje gemaakt waarin ze zichzelf
voorstelden, met prachtige tekeningen erbij. Gilead voelde zich hierdoor helemaal
welkom, dank daarvoor! Hij wil zichzelf ook graag voorstellen:
Ik ben: Gilead
Ik ben : 10 jaar
Ik woon in Emmen aan de Walstraat 10 samen met mijn vader, moeder, hond Floor
en poes Saar. Ik ben geboren in Kenia.
Mijn hobby’s zijn: stuntsteppen, mountainbiken en de PlayStation.
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt 24
september 2020

Met vriendelijke groet, namens het team, Gerda Assen

.
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