
 

   
 

 

Agenda 
4 -18 januari   School gesloten i.v.m. lockdown  

12 januari   Landelijke persconferentie met nieuwe informatie over de schoolsluiting 
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Een goed en gezond 2021!  
 

 
Na een rustige kerstvakantie, waarin we in kleine kring de feestdagen mochten vieren, is het nieuwe jaar weer 

begonnen. We hopen van harte dat iedereen heeft kunnen genieten van de rust en de gezelligheid binnen het 

gezin. Gisteren hoorden we al tijdens de noodopvang dat er lekker veel is gebakken, gelezen, gepuzzeld en film 

gekeken! We wensen u allen een heel voorspoedig 2021 toe. We hopen van harte dat we dit jaar weer meer 

bewegingsvrijheid kunnen krijgen en dat school binnenkort weer open kan en blijft. We realiseren ons heel goed 



 

   
 

dat thuiswerken in combinatie met het begeleiden van de kinderen die thuisonderwijs krijgen een enorme 

uitdaging is. Het is een lastige tijd waarin wij de uitdaging hebben om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te 

geven. Dat kunnen we niet zonder u als ouders en daarvoor zijn we u dankbaar.  

Als we samen nog even volhouden, dan kunnen de kinderen binnenkort weer naar school en lekker naar de 

sportclub en hopelijk over een tijdje gewoon weer afspreken met vriendjes en vriendinnetjes zonder zorgen om 

besmet te raken. 

Padlet 
Tijdens de schoolsluiting hebben alle groepen weer een eigen Padletaccount. U kunt voor de groep van uw kind 

inloggen via de link die u via de leerkracht van uw kind heeft gekregen. Padlet is een sociaal platform. Zo kunnen 

we in contact blijven met elkaar. U vindt op Padlet berichtjes van de leerkrachten, informatie over de lessen en 

daarnaast kunt u zelf foto’s en berichtjes van uw kind plaatsen.  

‘Kikker in de kou’ 
Het nieuwe kleuterthema is weer gestart. Dit keer is het thema ‘Kikker in de kou’. De kleuters zijn thuis al druk 

aan de slag met het meten van sjaals. Wat is de langste en wat is de kortste sjaal? Ook zijn er al prachtige 

kunstwerken geproduceerd. Via Padlet delen de kinderen deze met elkaar.  

 

 
 



 

   
 

Lichtgevende kerstversiering solderen  
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen van groep 8 onder begeleiding van juffrouw Nathalie gesoldeerd. 

Het was een moeilijk klusje, maar uiteindelijk is het toch gelukt om echte lichtgevende kerstversieringen te 

maken. 

 

Dramalessen van meneer Lars 
De eerste weken van het schooljaar gaf meneer Lars dramalessen aan de bovenbouw. Inmiddels zijn de 

dramalessen in de onderbouw gestart. Op onderstaande foto oefenen de kinderen met het uitdrukken van 

emoties. De kinderen genieten van de dramalessen. Hopelijk kunnen deze snel weer worden hervat.  

 



 

   
 

De werkzaamheden zijn gestart! 
Op maandag 4 januari zijn de bouwhekken geplaatst. De bouw gaat nu echt van start. Binnenkort ontvangt u 

een brief met daarin meer informatie over de aanpassingen die we doen om alles veilig te laten verlopen.  

 

 

Herhaalde oproep: vrijwilliger gezocht kascontrole 
Net als ieder jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de jaarlijkse kascontrole. Wilt u zich aanmelden, dan kan 

dat per email bij de penningmeester Priscilla Verhoek. Het emailadres is:  

penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com   

Schoolfruit 
Tijdens de schoolsluiting wordt er geen schoolfruit geleverd. Mocht uw kind gebruik maken van de noodopvang, 

dan vragen we u om de kinderen zelf fruit mee te geven. Zodra de scholen weer open gaan, wordt de levering 

van het schoolfruit hervat.   


