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Volgende nieuwsbrief

Nieuw jaar
Het was een ander begin van het nieuwe jaar dan anders maar
we hebben wél met ons allen geproost op dat nieuwe jaar. De
meeste kinderen via Teams samen met hun groep en de
leerkracht en de kinderen die in de noodopvang zitten ook nog
eens met elkaar in de aula.
Raar hoor, maar wel fijn dat het zo kon!
Voor de kinderen, en dan vooral voor de grotere kinderen, is het
best moeilijk om na 2 ½ week thuis zijn, weer te wennen aan het
schoolse leven. Er wordt ook best veel van hen gevraagd.
Andere leerkracht, ander lokaal, andere kinderen, zelf voor al je
spullen zorgen, zelf opletten dat je geen instructiemoment mist.
Ik denk dat ze echt moe zullen zijn na afloop van deze eerste
dag.

Allemaal de beste wensen voor 2021!
Vanmorgen hebben we alle kinderen via de voordeur naar binnen laten komen. Dit i.v.m. het overzicht en
het wijzen van de lokalen. Dit blijft zo gedurende de lockdownperiode. Fietsen kunnen in de fietsenstalling
bij groep 8 geplaatst worden.
Zoals u heeft gehoord, zijn er extra strenge maatregelen i.v.m. de nieuwe variant van het Coronavirus. Dat
betekent voor basisschoolkinderen dat ook zij getest moeten worden wanneer er klachten zijn zoals
verkoudheid, koorts en benauwdheid. Kinderen die last hebben van deze symptomen mogen ook niet naar
de noodopvang komen!
Laten we er met ons allen het beste van maken in de komende tijd. Zijn er vragen of onduidelijkheden, laat
dit dan gerust even weten.

Activiteiten
Alle schoolse en naschoolse activiteiten die de komende weken fysiek gepland stonden, worden voorlopig
uitgesteld tot premier Rutte in zijn persconferentie de nieuwe richtlijnen heeft gemeld aan ons allemaal.
We houden u via de schoolapp en de nieuwsbrief op de hoogte!

