Schooljaar 2020-2021
februari

Christelijke Opleidingsschool

In deze medeklinker
Vanuit de directie
Wat hebben we toch een bijzondere weken achter de rug.
Ziekte, lockdown, online onderwijs, noodopvang wel/niet, opening, gespreide
begin/eindtijden, corona continurooster, sneeuw en ijs, adviezen groep 8,
positief getest personeel en een groep in quarantaine.
En dat allemaal in 7 weken tijd.
Met recht is iedereen er nu wel even klaar mee.
We hopen dan ook dat u allemaal heerlijk kunt gaan genieten van dit weekje
voorjaarsvakantie.
Het weer lijkt in ieder geval mee te gaan werken.
Na de vakantie (dinsdag 2 maart) hopen we elkaar gezond en uitgerust te
mogen ontmoeten.
De begin/eindtijden blijven gespreid, net als de ingangen waardoor de verschillende groepen naar binnen mogen.
Ook de pauzes houden we nog gescheiden.
Na de vakantie zal juf Laura haar werkdagen op de COS uitbreiden waardoor de groepen 3-8 twee maal in de week gymles krijgen van de vakleerkracht.

 Vanuit de directie
 Winterversje
 Workshop “typisch meisjesgedrag”
 Verjaardagen maart
 Ouderbijdrage 20/21
 Beslisboom 0 jaar t/m gr 8
 Nieuwe website
 Welkom

 1 maart : studiedag team
COS
 4 maart : GMR
 9 maart : MR
 26 maart : uitgave
medeklinker

Verjaardagen maart

1 Marith Ouwehand 1C
3 Mees van Rijn 2E
4 Mark Barnhoorn 2E
4 Lisa Hoek 3B
5 Mark van der Bent 7B
5 Abel Houwaard 3B
6 Mitchel van Duijn 6A
6 Cors van Duijvenboden 4B
6 Jasmijn van Duijvenboden 5B
7 Xavi van der Luijt 1C
8 Mike van der Luijt 7A
9 Barliene den Hollander 7B
9 Joah Houwaard 7A
11 Katyusha de Groot 7B
11 Fiene Kuijt B
12 Kaj Rijsdam 8B
14 Jur Gadron 3B
15 Scott Imthorn 5C
15 Roos Ouwehand 4A
15 Suze Ouwehand 4A
16 Jill van Klaveren 6A
17 Lillie van der Plas 3B
18 Stan van Duijn 8B
18 Yfke Gadron 6A
18 Evie Schaap 5C
20 Matthijs van der Plas 3B
21 Lucy Berkheij 2E
22 Luuk den Heijer 2E
22 Noor Schaddé V. Dooren 5B
23 Abel van Duijn 5C
23 Babette Kuijt 7B
23 Jesse van Paridon 4A
24 Lexie Pronk 6A
24 David Varkevisser 6A
25 Judith Ouwehand 8B
26 Anna Maria den Hollander 7A
30 Hans Planije-Herholz 7B
31 Lev Anderson 6A
31 Ella Feddes 3B

Ouderbijdrage (vanuit OR/MR)
Na de voorjaarsvakantie zult u, vanuit Schoolkassa, Parnassys een verzoek
krijgen tot betalen van de ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 (huidige schooljaar).
Omdat de overschrijving van alle rekeningen van de school naar een nieuwe
directeur wat arbeidsintensief bleek, is nu pas alles in gereedheid om deze
verzoeken te kunnen doen.
Natuurlijk heeft de oudercommissie al flink wat uitgaven gedaan in de eerste
maanden van dit schooljaar (kinderboekenweek, Sint en Kerst).
Ondanks dat we veel minder kunnen doen vragen we u toch de bijdrage ook
dit jaar over te maken. De OC organiseert, samen met het team, de komende
maanden nog zoveel mogelijk extra’s voor de kinderen (Pasen, koningsspelen,
afscheid gr 8 ) en…. Als het weer kan denken we ook aan een feest om het
schooljaar af te sluiten. De bijdrage zal opnieuw €20,- bedragen.
Voor de schoolreis zal , opnieuw indien mogelijk, later in het schooljaar nog
een bijdrage worden gevraagd.

Jaycen van der Zwet, gr 1B
Danne Mens, gr 1B
Lucas van der Bent, gr 1B
Milou Flaton, gr 1B

Gescheiden afval

€ 180/febr

€ 150/ nov

 Vrijdag 2 juli 2020 : extra
studiedag team!!! (Alle
kinderen zijn dan vrij)
 Graag vragen wij uw aandacht
om ook buiten het plein (bij
wegbrengen/ ophalen van de
kinderen) de 1,5 m te
respecteren.

Nieuwe website COS
Op dinsdag 2 maart zal de vernieuwde website van onze school online
worden gezet.
Er wordt nu nog hard gewerkt om zoveel mogelijk informatie er alvast op te
zetten.
We hopen dat u snel een kijkje gaat nemen als het zover is!

