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Inhoud

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:
- Coronasituatie
- Social Sofa
- School van de maand.

Coronasituatie
U heeft wellicht de landelijke nieuwsberichten over corona op
de basisscholen gelezen. Ook wij hebben er helaas mee te
maken. Sinds afgelopen woensdag krijgen de groepen 7 en 8
thuisonderwijs wegens te veel besmettingen in beide groepen.
De grens op dat moment was 3 of meer besmettingen.
Mogelijk worden de regels binnenkort weer aangepast. Naast
de besmettingen in groep 7 en 8 zijn ook onze vakleerkracht
gym en leerlingen uit andere groepen positief getest.
Vanwege zijn positieve testuitslag moet meester Roy tot
zeker woensdag in thuisisolatie. Aanstaande dinsdag en
woensdag vervallen daarom zijn gymlessen. U wordt nog
geïnformeerd over het wel of niet doorgaan van de gymlessen
op vrijdag (voor de groepen 3 tot en met 5).

Agenda:
14-02
18-02

21 januari 2022
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Wij houden de situatie in de gaten en hopen dat het aantal
besmettingen in de toekomst mee zal vallen. Wij willen bij
deze graag de waardering uitspreken voor de leerlingen en
ouders, omdat ze zo flexibel met deze uiterst vervelende
situatie omgaan.

Social Sofa
Vanuit de Smederijen hebben wij subsidie ontvangen voor de verbetering van ons
buitenspeelterrein. Hiervoor komt er in het voorjaar ook een prachtige mozaïeken ‘Social Sofa’.
Onze leerlingenraad organiseert voor de leerlingen van KC Wolfsbos een ontwerpwedstrijd voor
deze bank.
Wij zoeken ondersteuning van ouders die het leuk vinden om met een aantal leerlingen de bank te
versieren met mozaïek. U kunt dit doorgeven aan juf Henny (obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl).

School van de maand
Deze maand zijn wij uitgekozen als school van de maand en kunnen de leerlingen gratis zwemmen
bij Zwembad de Dolfijn. Helaas is de maand (vanwege de kerstvakantie en de coronasituatie) al
bijna om. We hebben gevraagd of kaartjes wat langer geldig mogen zijn, maar dat is helaas niet
mogelijk. De leerlingen hebben vandaag het toegangskaartje meegekregen.

Bijlage
Bijlage I:

School van de maand

Aan de schoolleiding,

Gefeliciteerd!
Uw school is in januari 2022 School van de Maand
School van de maand.
Ook in 2022 gaat zwembad de Dolfijn in samenwerking met Sportief Hoogeveen en de Wolden Sport
door met de actie school van de maand! Leerlingen van uw school mogen in de maand januari gratis
zwemmen op de woensdag van 14.00u – 19.00u, zaterdag van 13.15 – 16.00u en op zondag van
10.30u – 14.00u in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk 10 te Hoogeveen.
Voorwaarden:
Uiteraard zijn er aan de deelname ook voorwaarden verbonden.
- De gratis entree is alleen mogelijk op de hiervoor genoemde dagen en tijden met de
daarvoor verstrekte kaartjes. Het kaartje blijft de hele maand januari geldig en hoeft dus niet
ingeleverd te worden bij de balie.
- Elk kind moet het eigen toegangskaartje meenemen naar het zwembad. Het is niet mogelijk
om broertjes en zusjes op hetzelfde toegangskaartje te laten zwemmen.
Let op:
We houden ons aan de maatregelen rondom het Coronavirus. Mochten er wijzigingen plaatsvinden
dan laten wij u dat weten.
Vragen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Gert van Eck, bedrijfsleider zwembad de Dolfijn,
telefoonnummer 0528 291965
Met vriendelijke groet,
Zwembad de Dolfijn en Sportfunctionarissen de Wolden Hoogeveen

