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Stand van zaken activiteiten


Kledingactie woensdag 13 mei gaat vooralsnog door.



AMN-eindtoets groep 8 vervalt.



Koningsspelen geannuleerd. De landelijke koningsdag in Maastricht is eveneens afgelast.



Praktijkverkeersexamen groep 7 wordt verschoven naar september/oktober. Voor het theoretisch examen wordt een nieuwe datum dit schooljaar gezocht.



Schoolvoetbaltoernooi KNVB-groep 8 vervalt.



De Venlose Avondvierdaagse van 2 tot en met 5 juni gaat niet door.



De Limburgse Voorleesfinale (15-4) wordt voorlopig doorgeschoven naar een later moment; de
landelijke finale vervalt daardoor alvast zeker.



De survival dag in Belfeld (28-5) is ook afgelast voor alle ongeveer 25 scholen die daar met hun
groep 8 aan deel zouden nemen.

Zo gaan wij met elkaar om
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Laatste oproep!
Werving MR-lid
Onze school is op zoek naar een nieuw MR-ouderlid.
De Medezeggenschapsraad is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ouders en teamleden. De MR
heeft mogelijkheden om beleidsbeslissingen te beïnvloeden door instemming of advies uit te brengen
over zaken zoals formatie, budgettering en schoolplan.
Heeft u affiniteit met bovenstaande en wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u dit kenbaar maken
door voor 10 april een email-bericht te sturen naar jacqueline.fitten@fortior.nl (Secretaris MR) en
saskia.janssen@fortior.nl .

Verplaatsing Eerste Heilige Communie
De Eerste Heilige Communie van zondag 17 mei 2020 zal verplaatst worden naar een andere datum. De nieuwe datum is in samenspraak met de ouders van de communicanten zondag 6 september 2020 geworden. De nieuwe datum is onder voorbehoud, omdat nu nog niet duidelijk is hoe lang
de overheidsmaatregelen door de coronacrisis aanhouden.

Aanmelden noodopvang school
De sluiting van de scholen is een lastige situatie voor iedereen. Echter is deze maatregel niet voor
niks en proberen we door deze maatregel de verspreiding van het virus ook zoveel mogelijk te voorkomen. Kinderen en leerkrachten kunnen immers ook het virus verspreiden.
De opvang op school geldt als beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. Als in een gezin 1
ouder een vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat
echt niet lukt, kunnen ouders eveneens een beroep doen op de school.
We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd iedereen het maximale probeert om zelf opvang te
realiseren. Dit om ook op school niet met te veel kinderen en leerkrachten te hoeven samenkomen en
de 1,5 meter afstand lastig is te realiseren.
Ook komende weken zal de opvang van kinderen op school plaats vinden. Vriendelijk verzoek aanmelding uiterlijk de voorgaande dag om 15:00 uur bij saskia.janssen@fortior.nl
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Kledinginzameling woensdag 13 mei
Vooralsnog gaat de kledinginzameling door.
Op woensdag 13 mei is er weer een kledinginzameling. Mocht u in de meivakantie de kasten op gaan ruimen, bewaar de kleding die u weg wilt doen
voor onze kledinginzameling. Zegt het voort zegt het voort. De kinderen krijgen binnenkort meer info.

Jeugddisco d’n Dörpel
Het coronavirus houdt ons in de greep. Iedereen heeft er op zijn of haar manier mee te maken. Conform maatregelen van de overheid is D’n Dörpel tot 6 april gesloten.
Alhoewel de eerstvolgende disco pas op 17 april a.s. gepland staat, vinden wij het niet verantwoord
deze disco door te laten gaan. Niet voor de kinderen, niet voor de ouders en niet voor de vrijwilligers.
Gezien de huidige situatie komt deze discoavond geheel te vervallen, er zal gaan nieuwe datum geprikt worden. Over de disco in juni nemen we te zijner tijd een beslissing.
Het is zeker jammer maar wij vertrouwen op jullie begrip.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte en succes in deze roerige tijd.
Namens D’n Dörpel
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