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Nieuwjaarsgroet

We willen u allemaal allereerst een heel gelukkig en vooral gezond nieuwjaar toewensen.
We zijn dit jaar, na de kerstvakantie anders gestart dan we gewend zijn. De school en de
opvang zijn dicht en alleen maar open voor de noodopvang. U bent samen met uw
kind(eren) deze week weer begonnen met het thuisonderwijs.

Thuisonderwijs met Teams en Klasbord

Deze week is iedereen weer fris van start gegaan met het thuisonderwijs. We zijn heel blij
dat bijna alle kinderen van groep 3 t/m 8 dagelijks inloggen in teams. De ene klas heeft een
dagdeel onderwijs via teams en de andere klas heeft dat in stukjes. Wat is het fijn te zien dat
het zo goed gaat en dat iedereen er steeds handiger in wordt. De groepen 1 en 2 volgen
goed de lessen via Klasbord en het is leuk om te zien hoeveel foto’s de kleuterleerkrachten
teruggestuurd krijgen en hoe goed iedereen bezig is met het nieuwe thema. Het is van groot
belang dat we dagelijkse contact met elkaar blijven houden om zo het thuisonderwijs
optimaal te laten blijven verlopen.

Noodopvang

Dagelijks vangen wij kinderen op in de noodopvang. De kinderen werken hard op school en
de leerkrachten ondersteunen en vangen de kinderen op. Er zijn momenten van hard
werken, maar ook zorgen we voor ontspannende momenten. De tussenschoolse opvang

zorgt voor sportmomenten buiten en ook worden de gymlessen van juf Amber gedaan met
de kinderen.

Gymlessen

Elke dag ontvangt u via Klasbord filmpjes van gymlessen van juf Amber. Tijdens het harde
thuiswerken is dit ook een goede manier om even wat ontspanning en afleiding op te
zoeken met elkaar. Bekijk dus elke dag de gymlessen. Dat is goed voor de beweging en zorgt
ervoor dat de kinderen weer goed geconcentreerd verder kunnen met hun werk.

Instructiefilmpjes

Er zijn diverse filmpjes gemaakt om het thuiswerken voor u en uw kind(eren) makkelijker te
maken. In deze filmpjes is te zien hoe u in kan loggen bij verschillende sites en hoe u thuis
aan de slag kan gaan met bijvoorbeeld Teams. Ook zijn er filmpjes over hoe u zich aan kan
melden voor Mijnschoolinfo en Klasbord en het is van groot belang dat u zich daarvoor
aanmeldt, zodat u alle informatie vanuit de school en de leerkrachten goed kan blijven
volgen.

Vragen en informatie

Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Mijnschoolinfo contact
opnemen met de leerkracht.
Dinsdagavond 12 januari zal er weer een persconferentie zijn. Zodra wij meer weten hoe het
verder gaat informeren wij u zo snel mogelijk.

Geen verdere coronabesmetting

Van een aantal ouders hebben wij de vraag gekregen hoe het met de gezondheid van juf
Patricia is gesteld. Juf Patricia heeft milde klachten gehad van het Coronavirus en is gelukkig

weer helemaal gezond. In het team heeft er geen verdere coronabesmetting
plaatsgevonden.

Bedankt

We zijn heel trots op iedereen en hoe goed iedereen thuis aan de slag is gegaan. Het is mooi
en fijn te zien dat we in deze bijzondere tijden het zo goed voor elkaar krijgen met elkaar.
We zijn blij dat er ook veel ouders zijn die andere ouders helpen. Zo komen we er wel met
elkaar. Dank u wel!
We hopen u natuurlijk snel weer te ontmoeten rondom het schoolplein. Voor nu heel veel
succes met het thuisonderwijs en als er vragen zijn stel ze gerust.

