Groei Ontdek Uniek Durf

Datum: 15 januari 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

ONDERWIJS OP AFSTAND
Wat hadden wij ons de start van het
nieuwe jaar anders voorgesteld. De
tweede lockdown en de tweede sluiting
van de basisscholen is inmiddels een
feit. Er wordt wederom veel van u als
ouder gevraagd. Ook voor de kinderen is
het weer even schakelen. Wij merken dat
iedereen zijn uiterste best doet!
We blijven ons maximaal inzetten voor het
geven van goed onderwijs met oog voor
het welbevinden van onze kinderen.
Met elkaar moeten we het doen.
Vooral in deze periode, waarin we niet
fysiek naar school gaan vinden wij het van
het grootste belang, nauw contact te
hebben met de kinderen en met u.
Mochten er thuis omstandigheden zijn,
waarin wij kunnen adviseren, en/of een
helpende hand kunnen uitsteken, laat ons
dit alstublieft weten.

NOODOPVANG
Als u voor de komende periode
noodopvang nodig heeft, kunt u dit weer
doorgeven aan Simone
(svanwijk@o2a5.nl).

STUDIEDAG 19 FEBRUARI
Vrijdag 19 februari (de vrijdag vóór de
voorjaarsvakantie) hebben we samen met
de andere twee scholen van Cluster
Lingewaal een studiedag. Deze studiedag
zal gaan over EDI (het expliciete directe
instructiemodel) waarover u in een

nieuwsbrief 7
voorgaande nieuwsbrief al meer heeft
kunnen lezen.
Wij vinden het vervelend dat de kinderen
deze dag niet naar school kunnen komen
in deze coronatijd na een schoolsluiting,
maar de data van deze training zijn aan
het begin van het jaar ingepland. Er zijn
afspraken gemaakt met
het opleidingsinstituut om de leergang die
wij als team volgen door te laten gaan. De
leerkrachten zullen deze dag dus zelf les
krijgen via Teams en de kinderen zijn vrij.

GYM GROEP 5 T/M 8
Maandag 18 januari a.s. geeft meester Jan
voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een
half uur gymles op het schoolplein. Het is
in deze tijd van belang dat er zo weinig
mogelijk woon-schoolverkeer is. Het is
dan ook de bedoeling dat de kinderen
zelfstandig naar school komen om deze
les te volgen. Vandaar dat we ervoor
gekozen hebben dat alleen de kinderen
van groep 5 t/m 8 buiten een gymles
krijgen. De les voor groep 5/6 is van
12.00 – 12.30 uur en voor groep 7/8 is van
12.30 – 13.00 uur.

HVO GROEP 5 T/M 8
Aanstaande woensdag 20 januari geeft juf
Jet (onze HVO juf) via Teams een les HVO
waar de kinderen aan mogen meedoen. De
kinderen van groep 5/6 kunnen van 13.15
uur tot 13.45 uur de online les volgen en
groep 7/8 van 13.45 uur tot 14.15 uur. In de
agenda van Teams wordt deze les
toegevoegd. Er is gekozen voor deze
groepen omdat ze zelfstandig kunnen
inloggen.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

KALENDER

(herinnering)
Onze school heeft een enthousiaste en
actieve Ouderraad en samen met school
organiseren zij elk jaar veel leuke
activiteiten voor uw kind(eren).
Wij vragen van u een ouderbijdrage van
€20,- om deze activiteiten te kunnen
organiseren. Zou u de ouderbijdrage (als u
dit nog niet had gedaan) voor schooljaar
2020-2021 over willen maken op
onderstaand rekeningnummer:
NL02 RABO 0328011339
o.v.v. naam van uw kind en de groep
t.n.v. stichting ouderraad obs De Schatkist
Natuurlijk kunt u ook in termijnen betalen, neem dan even
contact met ons op.

19 februari
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij.
Met vriendelijke groet,
Team obs De Schatkist

