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We vinden het belangrijk dat jonge mensen de
kans krijgen om in de praktijk te kunnen
oefenen en ervaring op te doen voor het
beroep wat ze hebben gekozen.
Dit jaar zullen we weer stagiaires begeleiden.
In het schooljaar 2020-2021 komen er 3
Pabostudenten stage lopen, 2 MBO
onderwijsassistent studenten en 1 VO student
voor een maatschappelijke stage.

Laatste schooldag
Godsdienst/ GVO

Vrijdag 3 juli zijn de kinderen vrij om 12.00
uur. We gaan dan op de gebruikelijke manier
(coronaproof) afscheid nemen van groep 8.
Groep 8 staat zoals gebruikelijk op het
klimtoestel en de leerlingen staan daar
omheen. Ouders kunnen achter het hek langs
het voetbalveld op 1,50 meter afstand van
elkaar staan om dit afscheid van dichtbij mee
te maken.

De godsdienst/ GVO lessen zullen het komend
schooljaar plaatsvinden op dinsdag. Groep 7
en 8 krijgen GVO en van groep 1 t/m 6 kunnen
leerlingen opgegeven worden voor de
godsdienstlessen. Juf Joke van Zuijlekom zal
de lessen weer gaan verzorgen.

Eindmusical

De formatie voor het komend schooljaar is
ziet er als volgt uit.

De leerlingen van groep 8 hebben woensdag 1
juli de eindmusical opgevoerd voor hun
ouders en broers en zussen. Ze hebben dat
gedaan in AMOi Eten en Drinken voor hun
ouders en broers en zussen. Het was een
fantastische avond.

Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster vindt u op de website. De
kinderen zijn volgend schooljaar extra vrij,
omdat de leerkrachten een studiedag hebben
op:
Maandag 19-10-2020
Maandag 1-3-2021
Vrijdag 23-4-2021
Donderdag 10-6-2021
Vrijdag 21-12-2020 en vrijdag 12-7-2021 zijn
de kinderen om 12.00 uur vrij.
Deze data staan ook in de kalender op het
ouderportaal mijn schoolinfo.
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Juf Gea Fidder ondersteunt in of buiten de klas
groepjes leerlingen
Meester Stefan werkt op dinsdag en zal lessen
overnemen van de leerkracht voor de groep,
zodat groepen gesplitst kunnen worden.
Juf Marjan Rozenveld is intern begeleider en
verantwoordelijk voor de interne zorg voor
leerlingen op school.

Zomeractie van de bibliotheek
Kriebelbeestjes
Van 4 juli tot en m et 16 augustus staan de
bibliotheken in het teken van De Zes
Zomerkriebels. Dit is een online
activiteiten- en inform atieprogramma in
sam enwerking met ROEG!jr. Elke week van
de zom ervakantie staat er 1 kriebelbeestje
dat dicht bij ons in de buurt leeft, centraal.
In totaal kom en zo de zes zomerkriebels aan
bod: het lieveheersbeestje, de teek, de m ier
de worm , de m ug en de wesp.
Over elk dier wordt een leuke inform atieve
vlog gem aakt door een deskundige, waarbij
het betreffende diertje wordt geïntroduceerd
vanuit een bibliotheekboek. Op de website
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DAF Summerschool
Als bijlage is een flyer meegestuurd van DAF
Summerschool. Hier kunnen kinderen in de
zomervakantie gebruik van maken.

zijn er naast de film pjes, elke week doe- en
ontdekopdrachten over de dieren te vinden
die gem aakt zijn door het IVN.

Cadeautje voor jonge
vakantieleners 6-12 jr
Om het lezen en de gang naar de bibliotheek
in de zom ervakantie te stimuleren, krijgt elk
kind van 6 t/m 12 jaar dat in deze periode
een boek/ boeken/tijdschriften komt lenen in
de bibliotheek een leuke verrassing.
Kinderen kunnen op vertoon van hun
geleende boek(en) m et uitleenbon aan de
balie een cadeautje in ontvangst nemen.

Met vriendelijke groet,
Janneke Oosterveld •
Educatiemedewerker

Het schooljaar zit er weer op. Het is een bijzonder
jaar geweest met veel onverwachtse
veranderingen, maar we hebben ons er samen
doorheen geslagen en dat hebben we goed
gedaan. Ondertussen wordt de wereld weer een
beetje normaler en is er weer meer ruimte om te
bewegen en vakantie te houden. Ik hoop dat we
volgend jaar weer normaal kunnen starten, maar
daar durf ik nu nog geen uitspraak over te doen.
De hygiëneregels blijven nog gehandhaafd. Het
halen en brengen blijft voorlopig gehandhaafd. Bij
gezondheidsklachten zijn voor de allerjongsten
aanpassingen gedaan. Kleuters mogen met
neusverkoudheid wel naar school, maar verder
blijft alles zoals het was.
Hoe het na de zomervakantie zal gaan laten we u
weten in de laatste schoolweek.
Tot slot wens ik iedereen een fijne vakantie. Rust
heerlijk uit en geniet ervan.

Met vriendelijke groet,
Team Sws Oostermoer
Postbus 78, 9400 AB Assen •
Weiersstraat 1E, 9401 ET Assen
088-012 8220 • 06-16 00 99 51
j.oosterveld@biblionetdrenthe.nl •
www.bibliothekendrenthe.nl
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag.

