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Komende weken
Maandag 4 januari tot vrijdag 15 januari is de school gesloten. Kinderen
krijgen dan afstandsonderwijs.
Noodopvang
School biedt noodopvang voor kinderen waarbij een of beide ouders
werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep. Via een intekenlijst die wekelijks
wordt verstuurd kunnen ouders aangeven of ze hier gebruik van moeten
maken.
Let op; de opgave dient zowel op school als bij de BSO te gebeuren.
Thuisonderwijs
De afgelopen dagen hebben alle stamgroepsleiders met man en macht
gewerkt om een goed onderwijsprogramma te verzorgen voor de periode van
de schoolsluiting. Vandaag hebben alle kinderen van de bovenbouw hun
leerpakketje en/of chromebook opgehaald. Maandag 4 januari kunnen de
kinderen van de onderbouw en de middenbouw de materialen komen
ophalen.
Stamgroepsleiders blijven in contact met alle kinderen door middel van
instructies, de chatfunctie in Snappet en opdrachten in de padlets.
Daarnaast, en dat realiseren wij ons terdege, wordt er ook nu weer veel
gevraagd van jullie als ouders om de kinderen thuis te begeleiden.
Om u hierbij een beetje te helpen kan onderstaand filmpje helpen.
Nog meer weten? Gebruik dan de extra bijlagen. Hierin staan nog meer
nuttige tips voor het begeleiden van de kinderen en ter ondersteuning bij de
lessen van de kinderen.
https://youtu.be/MaHUvRBCiHs
Via ouderportaal is er altijd contact mogelijk met u als ouder. Zijn er vragen
of ontstaan en zorgen of knelpunten schroom dan niet en trek aan de bel bij
de stamgroepsleider of de schoolleiding!
Fijne feestdagen
We wensen alle kinderen en ouders hele fijne feestdagen en een ontspannen
vakantie toe.
Zorg goed voor elkaar en wees een lichtje voor de mensen in je omgeving.

Wij hopen iedereen, in goede gezondheid, weer heel snel te mogen zien!
Juf Marian, juf Sabine, juf Marjo, juf Sanne, juf Julia, juf Moniek, juf
Inge, juf Carly, juf Annemarie, juf Laila, meester Mark, Marga en juf
Jeannette.

