Einde aan verzorgen thuisonderwijs
N.a.v. de laatste persconferenties en de versoepelingen, is er binnen SPOV afgesproken dat ook het
thuisonderwijs stopt voor leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten. M.i.v. maandag a.s. zal er
dus geen online thuisonderwijs meer worden verzorgd. Dat betekent dat wanneer leerlingen ziek zijn
of toch in quarantaine zitten, zij het onderwijs weer oppakken op het moment dat ze weer op school
zijn. Er worden geen materialen meer mee naar huis gegeven of MEETS aangemaakt. Zo kunnen we
ons weer volledig focussen op het onderwijs op school.
Gewijzigd testbeleid groep 6 t/m 8
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief
een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Tot 1 juni
kunnen wij als school zelftesten aanvragen voor de leerlingen.
Laatste oproep voor deelname aan het ouderpanel
Op 31 maart a.s. om 20.00 uur vindt het ouderpanel plaats. In de schoolgids (pag. 35) kunt u lezen
hoe vorm gegeven wordt aan het ouderpanel. Voor de groepen 6 en 7 hebben zich voldoende ouders
aangemeld. Zit uw kind (-eren) in een andere groep en hebt u belangstelling om een bijdrage te
leveren, dan kunt u dit vóór 24 maart doorgeven aan Debby Broeren, d.broeren@spovenray, zodat de
agenda op tijd verstuurd kan worden.

Vormsel
Morgenavond, vrijdag 18 maart, om 19.00 uur ontvangen 12 leerlingen van groep 8 het H. sacrament
van het Vormsel van Deken Smeets. De voorste 2 banken zijn gereserveerd voor de vormelingen met
hun ouders. Daarachter zijn banken gereserveerd voor broertjes, zusjes, opa's en oma's. Gelukkig zijn
ook de andere familieleden en vrienden weer welkom in de kerk! Wij wensen iedereen een mooie,
sfeervolle en fijne avond toe.
Gezinscoaches Venray verzorgen trainingen
De gezinscoaches Venray verzorgen binnenkort diverse trainingen. In de bijlages wordt u hierover
verder geïnformeerd.
Media Ukkie Dagen bij BiblioNu
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april a.s. wordt aandacht gevraagd voor
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. In de bijlage leest u hier meer over.

