
 

 

Nieuwsbrief 16       8 januari 2021 

 
Algemeen  
Hoewel het officieel niet meer mag, wil ik u toch nogmaals het allerbeste wensen voor 2021. Laten 
we hopen dat we snel deze periode achter ons kunnen laten en weer meer kunnen gaan genieten 
van alle leuke dingen. 
Helaas zijn we dit jaar ook niet zo lekker gestart en zitten we allemaal weer noodgedwongen thuis. 
Zowel voor de leerkrachten als voor u geen wenselijke situatie en wanneer we de cijfers van de 
besmettingen bekijken, ben ik bang dat we voorlopig nog thuisonderwijs moeten blijven verzorgen.   
 
Wat ik wel zie is dat wij als school zijnde ontzettend snel hebben geschakeld; de kerstlunch werd een 
dag vervroegd (met dank aan de kerstcommissie), de Chromebooks en pakketten voor de groepen 
werden meegegeven en op 4 januari kon er meteen gestart worden met het (online) programma. 
Mijn complimenten voor de leerkrachten en u als ouder. Maandag waren er nog wel wat kleine 
opstart probleempjes, maar ook deze konden snel worden verholpen. 
Loopt u thuis nog ergens tegenaan, schroom niet om contact te zoeken met mij of de leerkracht, wij 
denken graag met u mee. 
 
Activiteiten 
De activiteiten tot aan de voorjaarsvakantie komen te vervallen. Afhankelijk van wat er dinsdag 
gezegd gaat worden zullen wij keuzes moeten maken met betrekking tot de toets periode, de 
rapporten en de gesprekken die hier bij horen. Ik houd u op de hoogte. De studiedag die gepland 
staat op 10 februari gaat wel door. Afhankelijk van de situatie is deze fysiek of digitaal voor de 
leerkrachten. 
 
Toegangshekken en looproutes 
In de komende weken worden er twee nieuwe hekken gerealiseerd; 1 bij de ingang van de kleuters 
en een nieuw hek aan de voorzijde. Op deze manier spreiden we de ouders wat meer en is er een 
bredere doorgang aan de voorzijde. Ook worden de looproutes op het schoolplein opnieuw duidelijk 
aangegeven.  
 
 

Nieuwtje 
Juf Mandy is op 24 december bevallen van een dochter. 
Zij heet Liz. Na wat opstartproblemen gaat het nu 
helemaal goed met Liz en juf Mandy. Is het geen plaatje? 
Gefeliciteerd! 
 
 
Belangrijke data: 

10 februari  Studiedag; de kinderen zijn vrij 


