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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u hoogstwaarschijnlijk gisterenavond heeft meegekregen, gaan de scholen voorlopig nog niet
open. U en uw kind ontvangen voor het eind van deze week een nieuwe planning. In grote lijnen
hebben wij de planning hetzelfde vormgegeven als de vorige periode.
Wij begrijpen heel goed dat het een hele organisatie thuis is om het allemaal geregeld te krijgen. Geeft
u alstublieft bij de leerkracht aan als het niet lukt, dan kunnen we samen kijken naar een oplossing. Het
is fijn om met de kinderen contact te hebben. We zien dat de kinderen enorm hun best doen, top!
Hebben jullie nog tips (dingen die beter kunnen) of tops (zaken die goed gaan en waar we vooral mee
door moeten gaan) laat het dan ook weten. De input van ouders en kinderen is voor ons belangrijk om
het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven.

Open huis voor nieuwe ouders
Dit jaar zal er geen Open Huis plaatsvinden. Indien de scholen weer open gaan en er
weer ruimte is om ouders rond te leiden (na schooltijd) laten wij het weten via diverse
kanalen. Zegt het voort.. Zegt het voort…

Aanmelding nieuwe leerlingen
De voorbereiding op het nieuwe schooljaar en de formatieberekeningen vinden altijd vroegtijdig
plaats. Het heeft daarom onze voorkeur dat we tijdig weten welke kinderen wanneer beginnen. Het
aanmeldformulier is te downloaden van onze website. Uiteraard kunt u het formulier ook ophalen op
school.

Juf Petra
De moeder van juf Petra is helaas afgelopen week overleden. Wij wensen juf Petra en haar familie
enorm veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Juf Petra wordt deze week vervangen door juf Monique.

Schoonmaak school
In de kerstvakantie is de hele school weer lekker schoongemaakt. De vloeren zijn schoon gestoomd en
de ramen zijn weer schoon. Tevens zijn er nieuwe inloopmatten geplaatst!
Online Open Huis voorgezet onderwijs
Diverse voorgezet onderwijs scholen houden binnenkort (online) Open Dagen. U vindt meer informatie
over deze dagen op hun websites. De informatie die wij als school ontvangen, zullen wij doorsturen
naar de ouders van groep (7)8.
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