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Trefwoord
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld, vriendschap, kansen en geluk verdienen.
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); De
talenten (Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De boom zonder vruchten (Lucas 13).

Belangrijke data komende periode
Woensdag 27 januari
Woensdag 27 januari
Donderdag 28 januari
Vrijdag 5 februari
Maandag 8 februari
Vrijdag 19 februari
Maandag 22 februari t/m
vrijdag 26 februari
Woensdag 24 februari

Studiedag team; geen noodopvang
Oud Papier Aktie
GMR Fiers
Nieuwsbrief uitgave
Scholen mogelijk weer open.
Nieuwsbrief uitgave
Voorjaarsvakantie
Oud Papier Aktie

Onderwijs op afstand:
Tijdens de persconferentie is een verlenging van de landelijke lockdown aangekondigd. De belangrijkste reden
dat de lockdown wordt verlengd, is de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van Covid-19. De
overheid neemt daarom geen enkel risico. De verlenging van deze maatregelen is een flinke teleurstelling, voor
ons en voor u. We hopen uw kind(eren) zo snel mogelijk weer te mogen begroeten.
We hebben de afgelopen tijd noodgedwongen vaak een beroep op u moeten doen. Het thuisonderwijs vraagt
de nodige flexibiliteit. Wij realiseren ons dat. We willen jullie graag een compliment geven over hoe het werk
opgepakt wordt. Bedankt allemaal voor jullie inzet en energie.

Samen zetten we de schouders eronder! De leerkrachten geven nu dagelijks instructie via teams. De
onderwijsassistenten begeleiden ook kinderen. Ook vangen we dagelijks kinderen op in de noodopvang. Het
mooie van op deze manier van werken is dat de kinderen hun vragen direct aan de leerkracht of
onderwijsassistent kunnen stellen en ook feedback kunnen krijgen op hun gemaakte werk.

Stem mee over de besteding van het dorpsbudget Aalden
2020/2021
Elf individuele burgers en organisaties hebben een aanvraag
ingediend. Het totaal aangevraagde bedrag is wederom veel hoger
dan het beschikbare. Door te stemmen heeft u grote invloed op de
hoogte van het toe te kennen bedrag.
Stemmen op de website van Dorpsbelangen Aalden kan tot 18 februari 2021.
https://www.dorpsbelangenaalden.nl/algemeen/stem-mee-over-de-besteding-van-het-dorpsbudget-aalden2020-21/
Bericht van de schoolpleincommissie:
Hallo allemaal,
Heel graag vragen wij jullie aandacht voor het
volgende:
Reeds 2 jaar zijn we bezig met het realiseren van een
nieuw schoolplein voor c.b.s. De Schutse.
Inmiddels is duidelijk dat dit jaar de schop in de grond
gaat en ……………. Er allemaal nieuwe speeltoestellen
geplaatst gaan worden.
Natuurlijk kost dit alles HEEL VEEL GELD, daarom het
volgende:
Dorpsbelangen Aalden heeft een dorpsbudget van €
20.000,= te besteden.
Dit bedrag wordt verdeeld over partijen waarop
gestemd kan worden……………de partij met de MEESTE stemmen krijgt het meeste geld.
Aan jullie de volgende vraag:
Zouden jullie de moeite willen nemen om met zoveel mogelijk afzonderlijke apparaten (telefoon, computer e.d.
/stemming gaat per device) naar de onderstaande website te gaan en een stem uit te brengen op:

Heel erg bedankt voor jullie medewerking !!!!!

BIJLAGE

Jarigen
Januari
31
Februari
5
7
12
15

Suze

Groep 5

Hugo
Nathan
Raie
Mats

Groep 7
Groep 5
Groep 1
Groep 5

Allemaal van harte gefeliciteerd namens
het team van de Schutse !

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 februari 2021.
Volg ons ook op Parro

