SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS & DE SPIEGELTUIN
Vrijdag 30 oktober 2020

Beste ouders en verzorgers,
hierbij het schoolnieuws van 30 oktober.
Berichtje van juf Cora
Dank je wel lieve mensen en kinderen voor alle mooie en lieve berichtjes.
Voor alle kaarten, cadeautjes ,bloemetjes en tekeningen.
Het doet me goed en ik heb zo in deze bijzondere tijd een prachtig afscheid gekregen.
Het gevoel van dankbaarheid is niet in woorden te vatten.
Cora Peeters.
Maandag 2 november: Allerzielen
Allerzielen is de dag dat we in de traditie een keer extra stilstaan bij de mensen die er niet meer zijn.
Net als altijd besteden we hier op een bescheiden manier aandacht aan. We hebben in de zaal een
herdenkplekje ingericht. Kinderen die daar behoefte aan hebben kunnen bij de inloop op een kaartje
een gedachte opschrijven over iemand die er niet meer is en die ze missen.
In normale tijden zijn ouders dan ook welkom om even met hun kind mee te lopen, maar vanwege de
Corona beperkingen kan dat nu helaas niet.
Oudergesprekken
half november zijn de oudergesprekken gepland. De gesprekken gaan via teams of eventueel via de
telefoon. De leraren gaan eerst inventariseren wie van u een gesprek wil. Vervolgens kunt u zich
inschrijven. We plannen de gesprekken tussen 19 en 30 november. We willen de gesprekken
bijvoorkeur ná schooltijd tot 17.30 uur plannen.
Deze gesprekken zijn facultatief, dus als u geen behoefte heeft aan overleg met de leraar, dan hoeft
u zich niet aan te melden. Het kan wel zijn dat de leraar graag met u wil spreken, u krijgt dan via ons
een uitnodiging.
Bij de gymles
Wij willen jullie vragen om de dochters tijdens de gymles geen lange oorbellen te laten dragen. Dit om
blessures (uitgescheurde oorlellen) te voorkomen. Dank je wel voor de medewerking.
Schoolplein
Op verzoek van de collega’s van de BSO is besloten dat het schoolplein op maandag, dinsdag en
donderdag weer wordt afgesloten. We willen dat de kinderen van de BSO ook veilig buiten kunnen
spelen en dat de leidsters ook het overzicht goed kunnen bewaren.
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Halloween
Via de facebookpagina van Agora kan je lezen hoe je corona-proof Halloween kan vieren!
Knutselclub
Na de herfstvakantie is het weer tijd voor de knutselclub! Dit is om de week op woensdag van 13:30
tot 15:00 uur. De geplande dagen zijn: 28 okt, 11 nov, 25 nov en 9 dec. Geef je van te voren op
via info@agorarucphen.nl
Vermeld erbij je naam, leeftijd en een telefoonnummer. Het is 1,50 euro p.p. die bij de zij-ingang van
Agora mag worden betaald. Er kunnen 15 kinderen deelnemen. Vol is vol.
Koen in ‘t Groen
Op zondag 22 november is er weer een Koen in ‘t Groen. Dit is van 10 tot 12 uur en kost 3 euro p.p.
Aanmelden kan via koeninhetgroen@gmail.com graag met je naam, leeftijd en een telefoonnummer
erbij.
Jeugddisco
We zullen helaas geen Halloween Jeugddisco kunnen houden. Wil je toch iets meekrijgen van
Halloween. Een aantal huizen zijn komend weekend leuk versierd. Dit is geen Agora activiteit.
Kookworkshops
De Kinderkookworkshops gaan voorlopig niet door. Mocht je iemand kennen die mee wilt helpen met
koken, mail dit naar agoog@agorarucphen.nl
EHBO kids groep 7/8
Na de kerstvakantie kan een nieuwe groep starten. Dit is op maandagmiddag van 15:15 tot 16:30
uur. Het zijn 12 lessen voor 45 euro inclusief EHBO-examen en certificaat. Opgeven
via info@agorarucphen.nl
Freerunning
Ook na de kerstvakantie kan een nieuwe Freerunning groep starten met juf Caitlin. Op dinsdagmiddag
voor groep 4/5 en op donderdagmiddag voor groep 6/7/8, beide van 15:15 tot 16:15 uur. Het is
45 euro voor 10 lessen. Broertjes en zusjes kunnen in overleg eventueel bij elkaar geplaatst worden in
1 groep.
Tekenlessen
Op dinsdag 12 januari willen we graag starten met een nieuwe Tekencursus voor kinderen van 15:30
tot 16:30 uur. De kosten zijn 30 euro voor 10 lessen. Graag aanmelden via info@agorarucphen.nl.
Ook hier kunnen 15 kinderen aan deelnemen en vol is vol.
Voor de ouders
Bepaalde activiteiten voor volwassenen kunnen we blijven doen zoals Pilates, Spaanse cursus en de
Tekencursus. Mocht u interesse hebben, geef dit door via info@agorarucphen.nl. Bij voldoende
aanmeldingen plannen we de cursus graag in na de kerstvakantie.

Belangrijke data:
2 november
7 november
11 november
13 november

Allerzielen
open ochtend, geannuleerd
Martinusviering
Studiedag, school gesloten
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