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Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Lockdown wordt verlengd!
De school is gesloten. Voor leerlingen geldt thuisonderwijs.

19 januari
21 januari

Jack
Kate
Adrian

Groep 1
Groep 6
Groep 3

Mededelingen en verslagen
Opvang!
Ouders die werkzaam zijn in een vitaal beroep kunnen gebruik maken van de
opvang.
Het is belangrijk dat u elke week aangeeft of u hier wel of niet gebruik van
maakt.
Het is dus niet zo dat we automatisch alle kinderen voor elke week op de lijst plaatsen! U dient uw
zoon/dochter van tevoren op te geven, zodat we voldoende begeleiding kunnen organiseren.
We zien een grote toename in het aantal leerlingen dat wij opvangen in de noodopvang.
Dat betekent ook dat we extra teamleden hiervoor in moeten zetten. Personeel dat wordt ingezet
voor de noodopvang is echter niet beschikbaar voor het thuisonderwijs.
Wij vragen u dan ook om alleen gebruik te maken van de opvang als het niet lukt om uw kinderen
zelf op te vangen.
Online momenten met de hele groep!
Vanaf volgende week krijgen de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op een vast moment een half uur online les van de groepsleerkracht.
Op woensdag is er geen groepsmoment.
Elk half uur start er een andere groep, zodat ouders met meerdere kinderen in een gezin de
mogelijkheid hebben om deel te nemen.
Tijdschema:
9.00 uur - groep 3
9.30 uur - groep 4
10.00 uur - groep 1
10.30 uur - groep 2
11.00 uur - groep 7
11.30 uur - groep 6
13.00 uur - groep 5
13.30 uur - groep 8
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online-les start op bovengenoemd moment. Het kan gebeuren dat het inloggen niet lukt.
groepsleerkracht kan op dat moment niet helpen met vragen omtrent het inloggen, maar
starten we met de online les.
online-momenten staan ook in de weekplanning van de leerlingen vermeld.

Verlenging lockdown!
Vandaag ontvangt u weer via de mail de weekplanning voor komende week.
In de weekplanning staan ook de bovengenoemde online-momenten opgenomen.
Volgende week zal, vanwege de onlinemomenten, de belronde met ouders komen te vervallen.
De groepsleerkrachten zijn voor vragen via de mail bereikbaar.
Wisseling in groepsbezetting.
Vanaf het moment dat de basisscholen weer opengaan zal er een wisseling in de groepsbezetting
plaatsvinden voor de groepen 2A en 8.
De bezetting wordt als volgt;
Groep 2A
Maandag t/m donderdag: juf Ester
Vrijdag: juf Tessa
De kinderen kennen juf Tessa, zij werkt
ook op maandag en donderdag op
Vesterhavet.
Juf Frederique gaat, totdat ze met
zwangerschapsverlof gaat, op haar werkdagen ondersteunende activiteiten uitvoeren, denk hierbij
aan werken met groepjes leerlingen.
Groep 8
Maandag t/m donderdag: juf Dorine
Vrijdag: juf Carlijn
Juf Carolien gaat op vrijdag school andere taken uitvoeren, denk hierbij aan bestellingen,
organisatie kunst en cultuuractiviteiten, verkeerslabel.
Logospeurtocht.
Wist u dat:
- Er 56 adressen gevonden zijn!
- Dat we veel antwoordbladen hebben gekregen, maar …. dat we het nog even spannend houden
en de winnaar na de lockdown bekend maken.
Bedankt voor het plaatsen van de logo’s achter de ramen!

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

