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Nieuwjaar
Het jaar 2021 is begonnen. Een memorabel jaar ligt achter ons. We hopen dat u fijne dagen hebt kunnen
beleven en een goede vakantie hebt gehad samen met de kinderen.
We wensen u allemaal een heel goed en gezond nieuw jaar!!!
Fysiek of online onderwijs, Wij gaan ervoor!!
Online onderwijs
De komende weken gaan we weer online onderwijs verzorgen. De leerkrachten hebben de
weektaak klaargezet onder ‘bestanden’ in Teams. Ook zijn daar instructies vinden. Via de chat van
hun groep krijgen de kinderen informatie over o.a. de instructies van de diverse vakken. De
leerkrachten houden u via Parro op de hoogte. Het is goed elke ochtend even (samen met uw
kind) de chat van de groep te bekijken. Daar is vaak informatie te vinden over de taken, de
instructie, de instructiemomenten e.d.
Juf Annemieke zal zich voornamelijk bezig houden met de kinderen van groep 1 en 2, juf Roos met
groep 3 en 4, juf Henriëtte met groep 5, meester Joris met groep 6 en juf Lok met groep 7 en 8. Als
de kinderen vragen hebben kunnen ze zich tot de betreffende leerkracht wenden. Hebt u vragen,
neem dan via de mail of Teams contact op met de leerkrachten.
We wensen u, als ouders, succes en goede moed bij de begeleiding van de kinderen. Ervaringen
leren dat dit vast ook nu weer prima gaat lukken!
Opvang kinderen op school
Een aantal kinderen zal de komende weken opgevangen worden op school door steeds twee
leerkrachten. Juf Lok is behalve vrijdag, elke dag aanwezig.
04-01-2020 Annemieke
Sander
05-01-2020 Gerjanneke
Roos
06-01-2020 Henriëtte
Joris
07-01-2020 Gerjanneke
Marijke
08-01-2020 Annemieke
Roos

Jarig
Morgen, 4 januari, is juf Willianne jarig. Van harte gefeliciteerd, Willianne en een
heel fijne dag.

Wel en wee
Het zwangerschapsverlof van juf Willianne is begonnen. We wensen haar een
goede verwachtingsvolle tijd.
Meteen aan het begin van de vakantie op 19 december werd Jins Merijn
geboren, ons vierde kleinkind. Iets te vroeg, maar een heel gezond en prachtig
manneke. We genieten er ontzettend van.

