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Welkom Beau! 
Juf Marga is vorige week bevallen van een zoon! Beau 
Laurent is zijn naam en moeder en zoon maken het 
uitstekend. Pascal, Marga, Isa en Daan; van harte 
gefeliciteerd! Mocht u juf Marga een kaartje willen sturen, 
haar adres is; 
Groote Veen 1 
9761 DG Eelde 

 
MR-vergadering 
Gisteravond vond de eerste digitale MR-vergadering van 
dit schooljaar plaats. Onder leiding van (de dit schooljaar 
helaas aftredend) voorzitter Marc Brink werd er onder 
andere gesproken over de huidige coronamaatregelen, de 
taakverdeling en Froukje Jackson werd als nieuw lid 
welkom geheten.  De MR vertegenwoordigt de belangen 
van de achterban, jullie dus. Mochten er vragen of 
opmerkingen zijn, dan horen zij deze graag. Daarnaast 
bent u altijd van harte welkom om eens aan te sluiten bij 
een vergadering. Op onze website vindt u meer informatie 
over de MR.  

 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht met 
de meest recente coronamaatregelen. Onder het kopje 
‘Wel of niet naar school’ staan de herziene beslisbomen 
(3 september). 

 
Een digitaal kijkje in de school 
Misschien heeft u er al iets over gehoord, we zijn druk 
bezig met de voorbereidingen voor een 360˚-
informatieavond. De kinderen bereiden samen met hun 
juf of meester een virtueel bezoek aan de klas voor. Het 
doel is, net als andere jaren, dat uw kind vertelt over het 
reilen en zeilen in de groep. In week 38 ontvangt u een 
uitnodiging met meer informatie en de bijbehorende 
linkjes.  

 
Bijles 
Afgelopen week werd door het IVN in Drenthe een 
lespakket over bijen gelanceerd. Het introductiefilmpje 
(met TV-boswachter Arjan Postma!) hiervan is ruim een 
jaar geleden deels bij ons op school opgenomen. Het 
resultaat mag nu gedeeld worden;  

 

In en uit de buurt 

 
De Bevers zoeken nieuwe leden  
De Bevers van Scouting Mensinghe zijn op 
zoek naar nieuwe leden. De komende 
periode worden er een drietal ‘open 
opkomsten’ georganiseerd. Klik hier voor 
de flyer. 

 
Agenda 
Vr 11-09 INFO #2 
Ma 21-09 Studiedag team | Alle kinderen vrij 
Di 22-09 Rodermarkt | Alle kinderen vrij 
Wo 23-09 Jantje Beton | Groepen 4 t/m 7 ≪ 
Vr 25-09 INFO #3 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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