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Start van het jaar
We zijn goed gestart na de kerstvakantie. We waren erg blij om de leerlingen weer op school te
mogen ontvangen in deze rare coronatijden! We hebben collega’s in quarantaine gehad, maar
gelukkig waren we als team in staat om dit op te vangen. Zo lukt het ons om zoveel mogelijk het
normale programma te volgen en dat doet ons allen goed. Wel blijven wij als team alert en vragen
wij u als ouders ook om alert te blijven op ziekteklachten bij uw kind of kinderen en te testen. Ouders
van de kinderen in groep 6 tot en met 8 kunnen via de leerkrachten zelftesten aanvragen.
We volgen verder de maatregelen op de voet en zullen u op een later tijdstip laten weten of we de
LOL gesprekken fysiek kunnen voeren of dat we u digitaal ontmoeten.
Nieuwe collega groep 3
Zoals u weet gaat juf Lydia ons verlaten. We gaan hieraan aandacht besteden met de kinderen van
groep 3 en collega’s op maandag 31 januari. Juf Amarins de Jong komt in ons team en gaat samen
met juf Jeanette les geven in groep 3. Juf Amarins komt uit Appelscha en heeft veel werkervaring als
leerkracht en ook in groep 3. Vrijdag komt juf Amarins kennismaken met de kinderen en met ons
team.
Formatie volgend schooljaar
Langzaam aan beginnen we ook vooruit te kijken naar het komende schooljaar. Dit kunnen we het
best doen als we ook alle kinderen in beeld hebben die bij ons op school komen. Heeft u of kent u
kinderen die binnenkort 4 jaar worden of naar Diever verhuizen? We laten enthousiast onze mooie
school zien en maken graag kennis!
Oud papier
Hieronder vindt u de data voor oud papier:
Donderdag 27 januari
Donderdag 24 februari
Donderdag 31 maart
Donderdag 28 april
Woensdag 27 mei (let op, afwijkende dag!)

28 juli
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november

Donderdag 30 juni

29 december

Wilt u het oud papier gebundeld aan de weg zetten en zo veel mogelijk per straat op een paar
centrale punten en/of aan dezelfde kant van de weg? Zo hoeven de kraakwagens minder vaak te
stoppen en is het veiliger voor de vrijwilligers.
Bericht van derden:
Van de beweegcoaches Gemeente Westerveld
Roots In Nature 2022
• Maandag: Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur.
• Woensdag: Uffelte 15.15 uur tot en met 16.45 uur.
• Donderdag: Geeuwenbrug 15.30 uur tot en met 17.00 uur.
• Vrijdag: Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur.
Kosten proefles €7,50 (je mag drie keer op proef om je keuze te maken)
Kosten per maand €42 (maandelijks opzegbaar)
Op aanvraag verzorgt Roots in Nature naast survival- en natuurlessen ook kinderfeestjes en 1 op 1
begeleiding in bijvoorbeeld een zorg traject.
Voor meer informatie zie: www.rootsinnature.nl
Training individuele weerbaarheid
Vanuit welzijn Mensenwerk Westerveld wordt er een training individuele weerbaarheid aangeboden.
Het gaat voor kinderen vanaf 10 jaar.

