Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
13
14
15/16
16
17/18
19

Datum
1 april
6 april
15 t/m 18 april
22 april
23 april t/m 8 mei
11 mei

__25 maart 2022
Activiteit
Verrassing: voorstelling voor de hele school.
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolkorfbaltoernooi

Hoofdluiswerkgroep op de Triade. Wie wil ons helpen?
De afgelopen weken hebben we te maken gehad met enkele gevallen van hoofdluis.
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er
vanaf te komen. Het heeft niets te maken met gewassen of ongewassen haar. Het is gewoon
een kwestie van pech hebben. Hoofdluis verspreidt zich razendsnel, dus hoe eerder we erbij
zijn, hoe kleiner de kans is dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is belangrijk,
zowel thuis als op school.

Nu ouders weer in school mogen komen, willen we de hoofdluiswerkgroep nieuw leven
inblazen..
We zoeken ouders die na elke vakantie en soms wat vaker een paar uurtjes op school
willen komen om alle kinderen en leerkrachten te controleren op hoofdluis. Als we een
groepje ouders hebben die dit wil doen, dan wordt de GGD gevraagd om instructie te geven.
Tineke Schepers coördineert de werkgroep en is contactpersoon als er luizen worden
geconstateerd bij een kind.
Corona
Sinds 23 maart zijn er bijna geen maatregelen meer waar we ons aan moeten houden.
Wel moeten mensen die positief testen in isolatie. Na 5 dagen (waarvan 24 uur klachtenvrij)
mag je overal weer komen.
We geven de kinderen volgende week voor de laatste keer twee zelftesten mee naar huis.
Als u daarna zelftesten wilt, dan kunt u dat vragen aan de leerkracht of via de Parro-app. We
kunnen onze voorraad namelijk nog steeds aanvullen.
Meedoen met schoolvoetbal- en schoolkorfbaltoernooi
Voor het meedoen aan de toernooien willen we zeker weten dat kinderen kunnen en mogen
meedoen van de ouders/verzorgers. Als de oproep op de Parro-app staat, dan kunt u uw
kind opgeven door middel van een berichtje naar de meester of de juf van uw kind.
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8 is inmiddels geregeld.
Deelname aan het schoolkorfbaltoernooi voor groep 4 t/m 8 kan tot vandaag (vrijdag 25
maart) doorgegeven worden.

Projectweek ‘Wandelen voor water’
Gisteren hebben we de projectweek Water afgesloten met een presentatie van alles wat er
geleerd, gemaakt en gedaan is tijdens de projectweek.
Voor de presentatie was eindelijk iedereen weer welkom in de school. Dat was gezellig!
Voorleeswedstrijd
Afgelopen week heeft Pricilla onze school vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd in de
bibliotheek. Pricilla en meester waren tevreden over haar opteden. Ondanks dat ze niet naar
de volgende ronde gaat, zijn we trots op haar!
Denkt u nog aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage?
We vragen jaarlijks een ouderbijdrage van u van €25,-.
Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten betaald, zoals het Sinterklaasfeest,
het Kerstfeest, de projectweek, de sportdag, enzovoort.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken naar bankrekeningnummer
NL51RABO0114177643 ten name van Oudervereniging, onder vermelding van de naam
van uw kind.
Avond 4 daagse Wolvega, oproep aan ouders
Van 7 t/m 10 juni wordt de avond 4 daagse in Wolvega weer georganiseerd. We regelen dit
niet als school. Zijn er ouders die zin hebben om dit te organiseren voor de Triade? Dan kunt
u zich melden bij Tineke Schepers.
De avond 4 daagse kan niet georganiseerd worden zonder verkeersregelaars. Daarom doet
de organisatie een dringende oproep aan ouders om zich zo spoedig mogelijk op te geven
als verkeersregelaar. Dit kan via avond4daagsewolvega@hotmail.com. De organisatie
verwacht drie ouders per school.
Informatie is te vinden op de website: www.avond4daagsewolvega.nl

