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Woe-do-vrij  

gratis fruit 

 

 

Beste ouders/verzorgers 

Vorige week vertelde ik u over ons onderzoek over andere schooltijden. Volgende 

week sturen wij u een informatiebrief met daarin een aantal vragen. Uw mening 

doet er namelijk toe! We zullen u daarom de komende periode vaak om uw 

mening daarover vragen. 

We hebben inmiddels Parro de oudercommunicatie app aangeschaft. U kunt de 

Parro app vast downloaden in de app store, dan kun u vast rond kijken. 

Kijk ook eens op www.parro.com. In de volgende Keerkringel over twee weken 

ontvangt u meer informatie en kunnen we starten met deze manier van 

communceren. 

Esther Smit (directie)  

Om niet te vergeten: 

 
Vanaf volgende week  

1e levering schoolfruit. 

Op woensdag donderdag en vrijdag hoeven 

de kinderen geen fruit meer mee. We krijgen 

weer gratis fruit!! 
 
11 november  

Sint Maarten: niet langs de deuren, wél een 

mooi lampion voor thuis 

Coronamaatregelen 

 

Nog steeds mogen ouders niet naar binnen. 

Wel mogen ouders op het plein, mits 1,5 meter 

afstand van elkaar en van het team.  

We vragen u voor de lijn rond de ingang te 

blijven zodat de kinderen goed- in en 

uitkunnen. 

Ziek? Heel belangrijk:  zie de beslisbomen die 

naar u toegestuurd zijn.  

Heeft uw kind koorts of iemand uit het gezin : 

GEEN SCHOOL en blijf binnen. 

             

 

                                       

Voor de ouders en kinderen van groep 8, 

Hieronder ziet u alle data voor de voorlichtingsavonden die de scholen voor voortgezet onderwijs 

organiseren in november. Ook bij deze avonden zorgt Corona  voor aangepaste spelregels en organisatie. 

Zo is de eerste avond alleen online te bezoeken na aanmelding op de website van het ZZL. Ook voor de 

overige avonden is het advies eerst de website van de school te bezoeken.  

In januari zijn de open dagen van alle scholen. Laten we hopen dat de regels dan zo zijn, dat we de scholen 

ook echt kunnen bezoeken!  

 

5 november: voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 8 op het Zuyderzee Lyceum 

Emmeloord (18.30-20.30)=> nu 19.00 uur  

 12 november: Voorlichtingsavond voor kinderen en ouders van groep 8 op X-tuur (18.45 uur) 

 17 november: Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 op het Aeres VMBO Emmeloord (aanvang 19.00 

uur) 

 18 november: Voorlichtingsavond voor ouders van groep 6, 7 en 8 op het Tienercollege (aanvang 19.30 uur) 

 19 november: Voorlichtingsavond voor kinderen en ouders van groep 8 op het Vakcollege Noordoostpolder 

(19.00 uur)  

23 november: Voorlichtingsavond voor kinderen en ouders groep 8 op de Bonifatius mavo 

 24 november: Voorlichtingsavond voor kinderen en ouders van groep 8 op het Emelwerda College (19.00 

uur) 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Hoogeweg   

  

j.hoogeweg@aves.nl 

 

 

 

Opening Thema kleding en sport 

Helaas ging ons uitje naar de sportschool niet door toch is er door de werkgroep een hele 

leuke opening bedacht. Er stonden allerlei “standbeelden” op het plein en de kinderen 

probeerden te onthouden wat ze gezien hadden. Alle sporten zijn geraden en we weten nu 

ook wat dat een golfstok een golfclub heet en nog veel meer. Zo leren we met plezier 

Keerkringel 6 november 2020 

De volgende Keerkingel ontvangt u over twee weken. 

 

Kijk ook een op onze vernieuwde website: https://www.obsdekeerkring.nl/ 
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