Weekkaart-nieuwsbrief maandag 18 maart—vrijdag 22 maart 2019

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 18 MAART 2019
VRIJDAG 22 MAART 2019
Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 18 MAART

Vandaag staat schaakles 2 op het programma van Arcade-Plus.

DINSDAG 19 MAART
Vandaag gaat sport (Arcade-Plus) niet door, omdat er nog geen sportdocent is.

WOENSDAG 20 MAART

DONDERDAG 21 MAART

Vandaag staat voor Arcade-Plus Tekenen op het programma voor groep 6, 7 en 8.

VRIJDAG 22 MAART
Algemene mededeling, niet specifiek voor vrijdag de 22e!
Op dinsdag 26 maart a.s. komt fotoclub Fotogram uit Gramsbergen, in het kader van het 40-jarig bestaan, een workshop fotografie geven aan de leerlingen van 6, 7 en 8. Het is zeer gewenst dat alle leerlingen een fototoestel, of telefoon ter beschikking
hebben, zodat ze zelf kunnen oefenen met de aangeboden werkvormen. Na de oefensessies krijgen de leerlingen de vraag
om vijf foto’s te maken en daaruit de vijf mooiste te selecteren. De foto’s mogen ze digitaal inleveren bij de juf. Uit de collectie
van vijf wordt één foto gekozen die de leerling het mooiste vindt. De gekozen foto’s worden door Fotogram ingelijst en komen
in september-oktober in De Binder te hangen.

Bijzonderheden/aankondigingen
Nieuws van Arcade-Plus
Een tweetal ouders-verzorgers heeft gevraagd om wat extra informatie i.v.m. ArcadePlus. Even de belangrijkste
feiten op een rij:
-We hebben veel te weinig aanmeldingen. Geprobeerd extra aanmeldingen te krijgen via ‘t Kompas. Er zijn twee
aanmeldingen bij. Er zijn activiteiten bij waar slechts twee of drie aanmeldingen voor zijn gekomen.
-We willen een proef niet direct beëindigen en zullen het traject afmaken, zoals gepland;
-Sportactiviteiten moeten komen te vervallen, omdat er geen sportdocent beschikbaar is.
-We gaan binnenkort met Kinderwereld en bestuur rond de tafel om te kijken hoe we verder kunnen.
(We zijn ook nieuwsgierig naar de redenen van het bepertke aantal aanmeldingen. Kinderen op verschillende tijden afhalen? Vergoeding van 10 euro?)
(We geven maar zo niet op!)
Activiteiten 28 maart!
Later is de driedaagse voor het team gepland en dat betekent dat de techniek van 28 maart voor 3 -4-5 moet worden verschoven. Wij hebben de opgaven van 28 maart en 8 april samengevoegd.
Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk de weekkaart in de gaten te houden.

Voor data etc. zie de kalender op www.obsdenvelde.nl
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