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AGENDA
Do.
17-09

Schoolfotograaf

vr.
18-09

- Schoolfotograaf
- groep 4a/4b zwemt,
- groep 8a zwemt.

vr.
25-09

site: www.bs-decaegh.nl

M EDEDELINGEN
On der w ijsin h ou delijk .

- groep 5a zwemt
- groep 8b zwemt

Covid - 19.
Hierbij het nadrukkelijke verzoek om ook in
de komende periode bij het brengen en
halen van de kinderen op het schoolplein
de 1,5 meter afstand te bewaren en de
ingang van de school zoveel mogelijk vrij te
houden.
We merken dat het bij het ophalen van de
kinderen om 14.00 uur toch lastig is om de
1,5 meter te handhaven.
Ook eventuele gesprekken tussen ouders
onderling graag buiten het schoolplein
houden / voortzetten.
Wij verzoeken u om uw kind, met name de
kinderen uit de midden- en bovenbouw,
zoveel mogelijk zelf(standig) naar school te
laten gaan; op deze manier is er zo min
mogelijk verkeer rond de school.
Laten we elkaar genoeg ruimte geven,
zodat iedereen zich daar veilig bij voelt.

Wat speelt er onderwijskundig op school? Waar
is het team mee bezig? Welke ontwikkelingen
zijn gaande en welke consequenties hebben die?
Op de eerste studiedag van dit schooljaar,
dinsdag 8 september jl., zijn we met team aan de
slag geweest met onze leerlingvolgsystemen
waarin we de ontwikkeling en resultaten van
leerlingen kunnen volgen en administreren.
Hierin
beschrijven
we
o.a.
welke
onderwijsbehoefte leerlingen hebben, welke
leerlingen er (extra) instructie nodig hebben op
bepaalde vakgebieden en wat we met alle
leerlingen van de school willen bereiken. Het
was een nuttige, zinvolle dag; zeker aan het
begin
van
het
schooljaar.

Ou der bijdr age.
Maandag 14 september jl. is het financieel
overzicht 2019-2020 tijdens de vergadering van
de contactouders besproken.
Tevens is de ouderbijdrage voor
2020-2021 vastgesteld. Binnenkort
de nota en wij hopen uw betaling
mogelijk
te

schooljaar
ontvangt u
zo spoedig
ontvangen.

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN
HARTE!

VAKANTIEROOSTER

Voor de volledigh eid h ier on der h et ju ist e
vak an t ier oost er voor dit sch ooljaar .
De vastgestelde vakanties voor het komende
schooljaar 2020-2021 zijn:

18-09 Elena Molenaar 1/2B
18-09 Silvijn Schrijvers 1/2B
19-09 Alexander Buchasz 7A
20-09 Nel Czop 6B
21-09 Daisy Wang 8B

Herfstvakantie: ma. 12-10 t/m vr. 16-10.

22-09 Kyte Blankendaal 6A

Kerstvakantie: ma. 21-12 t/m vr. 01-01

23-09 Lisa de Hart 8B

Krokusvakantie: vr. 19-02 t/m vr. 26-02

23-09 Owen van Vliet 1/2D

Goede Vrijdag: vr. 02-04

26-09 Mauk Schouten 3B

Pasen(2e paasdag): ma. 05-04

27-09 Sep Bakker 7B

Koningsdag: di 27-04

28-09 Jens Kaag 1/2A

Meivakantie: ma. 03-05 t/m vr. 14-05 (o.a.
Hemelvaart)

29-09 JayLinn de Mes 5B

Pinksteren: ma. 24-05
Zomer

2021:

ma.

28-09 Nils Kaag 1/2B

12-07

t/m

vr.

20-08

29-09 Marit Wagenaar 7A
30-09 Feline Gueli 5A

Vr ije m iddagen (vanaf 12.00 uur vrij):
- vrijdagmiddag 18-12-2020 en

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB

- vrijdagmiddag 09-07-2021
St u diedagen

zijn

er

- Dinsdag 8 september 2020
- Vrijdag 6 november 2020
- Vrijdag 19 februari 2021
- Maandag 8 maart 2021
- Woensdag 23 juni 2021
St u diem iddag (vanaf 12.00 uur vrij):
- Donderdag 5 november 2020

op:

Tijdens
de
Kinderboekenweek
van
30
september t/m 11 oktober 2020, organiseert
Bruna Middenwaard dit jaar opnieuw de
inmiddels bij vele basisscholen bekende
spaaractie: Sparen voor je schoolbieb! Door
kassabonnen te sparen kunnen scholen hun
schoolbibliotheek uitbreiden met de hulp van
(groot-) ouders, vrienden en familie. Ze kopen
een kinderboek bij Bruna Middenwaard en
leveren de bon in op school. De school
verzamelt alle bonnen en levert deze in bij
Bruna Middenwaard. De winkel telt de
kassabon bedragen bij elkaar op en de school
kan voor 20% van dat bedrag nieuwe boeken
voor de schoolbibliotheek uitzoeken. U kunt de
bonnen, via uw kind, bij de leerkracht(en)
inleveren.

NIEUW M R-LID

SCHOOLFOTO

Graag stel ik mezelf voor als nieuw lid van de

DONDERDAG 17
SEPTEM BER 2020

VRIJDAG 18
SEPTEM BER 2020
In dividu ele f ot o:
Groep 3A
Groep 3B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6B

ouders op de Caegh. Mochten er ouders zijn die

In dividu ele f ot o:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2D
Groep 4A
Groep 4B

graag iets willen delen, schroom niet om mij aan

Groep 6A

Gr oepsf ot o's:

Met vriendelijke groet, Sanne Reuvers

Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A

E-mail: smacpeerdeman@gmail.com

Groep 8B

Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto

medezeggenschapsraad op De Caegh. Ik ben
Sanne Reuvers, bonusmoeder van Levi Reuvers
uit groep 7B en sinds februari moeder van Jax
Reuvers. Ik ben opgeleid tot docent beeldende
kunst en vormgeving maar zit momenteel zelf
weer

in

de studiebanken

om

mijn

master

onderwijswetenschappen te behalen. Ik heb dus
een grote passie voor het onderwijs en dat neem
ik graag mee in mijn vertegenwoordiging van de

te spreken! Ik neem graag jullie ideeën en
meningen mee in de MR.

3B
5A
5B
6B

Gr oepsf ot o's:

Leer lin gen lijst en gr oepen 1/ 2.
A.s. vrijdag 18 september gaan er
(op verzoek) leerlingenlijsten mee
van de groepen 1/2. Op deze lijst
vermelden wij per groep alleen de
voornaam en achternaam van uw
kind en zijn / haar klasgenoten.

Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto

1/2A
1/2B
1/2C
1/2D

Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto

3A
4A
4B
6A

Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto
Groepsfoto

7A
7B
8A
8B

Aan slu it en d f ot o
br oer t jes / zu sjes
van k in der en die
op De Caegh
zit t en .

