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Keerkringel nr 2, 6 september 2021 

 
Beste ouders en verzorgers, 

 

Volgende week gaan de groepen op schoolreis. U ontvangt daarover een brief van de Penningmeester van 

de Activiteitencommissie.  

U kunt contant betalen bij de leerkracht van uw kind(eren). Graag in een enveloppe of zakje met de naam 

en het bedrag erop. 

Voor het innen van de digitale meedoenbonnen is juf Esther beschikbaar op de volgende momenten: 

-dinsdag 7 september voor en na schooltijd 

-woensdag 8- september voor en na schooltijd 

-donderdag 9 september na 14.00 uur 

-maandag 13 september voor- en na schooltijd 

Mocht u (nog) niet kunnen betalen meldt u dit dan even bij Egbert (Penningmeester). 

Watertappunt 

 

Wij hebben een subsidie 

ontvangen van de Gezonde 

School en zijn nu de trotse 

eigenaar van een vers 

watertappunt. De kinderen 

kunnen nu heerlijk vers 

kraanwater tappen in de gang. 

Vergeet u dus niet een gevulde 

bidon mee te geven aan uw 

kind(eren). Op school kunnen 

ze hem dan naar hartenlust 

weer vullen. 

Natuurlijk proberen wij ook dit 

jaar weer gratis schoolfruit te 

ontvangen. We hopen dat dit 

lukt en houden u op de hoogte! 

 

Agenda augustus/begin september 

• Start thema Europa 

• 7-9 groep 3-4 naar de bibliotheek 

• 10-9 Studiemiddag alle kinderen 

vrij vanaf 12.00 uur 

• 14 september schoolreisje 3 t/m 6 

(sybrandy’s  speelpark) 

• 14- 15 september groep 7-8 

(vakantiepark Eigen Wijze in Bant) 

 

Burgemeester Roger de Groot en jeugdagent Hedzer zoeken versterking! 

 

Help jij ons mee in de strijd tegen de digitale dieven? Speel dan Hackshield en word Cyber Agent! 

Hackshield is dé game die jou leert wat dieven op het internet doen, maar vooral ook hoe je dit kunt 

voorkomen. Op deze manier ben je zelf veilig op het internet, maar kun je ook je ouders/verzorgers en 

grootouders beschermen. En dat is niet alles. Van 1 september tot 1 december strijden alle Cyber Agents 

van de Noordoostpolder om de titel ‘Beste Cyber Agent van Noordoostpolder’. Sta jij op 1 december bij de 

bovenste drie van de ranglijst? Dan zul je officieel gehuldigd worden door de burgemeester en de 

jeugdagent, waarbij mooie prijzen natuurlijk niet kunnen ontbreken. Tot slot zal er op 15 september vanaf 

14:00 uur een hele middag georganiseerd worden over Hackshield en digitale veiligheid in de bibliotheek in 

Emmeloord. Er kan hier Hackshield gespeeld worden en je leert alles over het ‘boef-proof’ maken van je 

telefoon. Ook voor je ouders/verzorgers is dit een hele leuke middag, dus neem die gerust mee. De 

burgemeester en de politie hebben je nodig! Ga naar joinhackshield.nl en doe mee! 

 

Ook onze groepen 6-7-8 introduceren deze activiteit. Leuk, belangrijke én leerzaam. 

Mededelingen: 

• Er staat een foutje in de schoolgids De 

zomervakantie begint natuurlijk pas op 15-7-2022 niet 

in juni! Wilt u dit aanpassen. Twee hele slimme 

kinderen hebben dit ontdekt. 

• De kinderen zijn op 10 september vanaf 12.00 uur vrij. 

De leerkrachten hebben dan een studiemiddag. 

Deze middag stond niet in de schoolgids vermeld. 
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