Extra nieuwsbrief juni 2021
Speciale editie Avond1daagse vrijdag 2 juli 2021 Voorwaarts, mars!
Op vrijdag 2 juli 2021 kun jij deelnemen aan een speciale, eendaagse editie van de Avondvierdaagse:
de Avond1daagse 2021. Na een lange periode van onzekerheid vanwege corona is de organisatie blij
om dit jaar toch nog een gezamenlijke wandelavond te kunnen organiseren voor de jeugd. Ben jij ook
van de partij? De Avond1daagse 2021 start en eindigt zoals gebruikelijk in De Kösterskoele te
Markelo. Vanwege coronamaatregelen mogen maximaal 250 deelnemers meelopen (exclusief
ouders/begeleiders). Als er versoepelingen komen en er meer deelnemers zijn toegestaan, maken we
daar gebruik van en gaan we dat bekend maken. Dit jaar kan uitsluitend de wandelroute van 5 km
worden gelopen.
Bij binnenkomst ontvangen deelnemers uiteraard een welverdiende medaille!
Kaarten zijn vanaf 15 juni 2021 19.00 uur verkrijgbaar via deze link:
https://www.eventbrite.nl/d/netherlands--markelo/avond1daagse
De kosten voor deelnemers zijn € 3,-- p.p. . Voor de ouders/begeleiders zijn de kosten € 2,-- p.p. (geen
medaille). Let op bij het aanmelden; er zijn aparte kaarten beschikbaar voor deelnemers en voor
ouders/begeleiders. Bestel de juiste aantallen en wees er snel bij, want vol is vol!
Tijdens de Avond1daagse 2021 wordt er gestart in verschillende tijdsvakken. Kies bij het kopen van
het kaartje het tijdsvak van jouw voorkeur. Hierbij geldt dat deelnemers maximaal 5 minuten voor
aanvang aanwezig mogen zijn in De Kösterskoele (ingang Beukenlaantje). Uiteraard zullen alle
geldende coronamaatregelen in acht worden genomen tijdens de Avond1daagse 2021.
De Zwaluw in oranje
Om in de EK voetbal beleving te komen vragen wij alle leerlingen om op de oranje speeldagen,
donderdag 17 juni en maandag 21 juni in het oranje naar school te komen. Mocht het Nederlands
elftal verder komen in het toernooi, dan geldt dit ook voor de volgende wedstrijden.
Afscheid groep 8
Dinsdag 6 juli as. is de afscheidsavond voor de leerlingen en ouders van groep 8. Dit gebeurt op
gepaste wijze (binnen de Coronamaatregelen) bij de Kroon. Verdere info volgt. De leerlingen van
groep 8 zijn deze middag vanaf 12.00 uur vrij om zich goed voor te bereiden. Woensdag 7 juli nemen
de leerlingen van groep 8 afscheid van school. Verdere info volgt.
Rapportgesprekken
Komende vrijdag kunt u zich via parro inschrijven voor de komende rapprotgesprekken. Deze vinden
online plaats in Teams helaas. Deze keuze hebben wij bewust gemaakt i.v.m. de Coronaregels. Wij
hopen op een “open huis” medio september, zodat wij u zonder maatregelen onze “nieuwe” school
kunnen laten zien.
Typecursus Gulden Loon
De organisatie Gulden Loon wil inventariseren of er behoefte is aan een typecursus komend
schooljaar. U kunt zich aanmelden wanneer uw kind komend schooljaar in groep 6-7 of 8 zit.
Zie de extra bijlage.
Belangrijke data
28-29-30 juni rapportgesprekken online in Teams
1 juli
rapport mee
6 juli
doordraaimiddag 13-14 uur / groep 8 leerlingen ’s middags vrij
afscheidsfilm groep 8
7 juli
afscheid groep 8 leerlingen
8 juli
??? info volgt
9 juli
laatste schooldag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!
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