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KERSTVAKANTIE
Lieve kinderen, beste ouders/ verzorgers,
Voor deze week hadden we echt een andere invulling bedacht. Ondanks alle maatregelen
toch fijn samen ontbijten in de groep een kleine viering samen met de groep waarmee je
buitenspeelt en dan lekker gaan genieten van de welverdiende vakantie.
Hoe anders is het gelopen, op maandagavond krijgen we te horen dat we vanaf woensdag
de deuren moeten sluiten. Gelukkig konden we jullie dinsdag nog op school zien en samen
praten over de lockdown en ervoor zorgen dat jullie allemaal na de vakantie op afstand
onderwijs gaan krijgen.
Met dit berichtje wil ik jullie allemaal hele fijne dagen en een fijne vakantie wensen.
We zien jullie in het nieuwe jaar online weer vanaf 4 januari en hopelijk mogen we
18 januari weer allemaal naar school zodat we jullie ook in het “echt” kunnen zien.
Let goed op elkaar en blijf gezond!

INFORMATIE VIA DE SCHOOLAPP
De leerkrachten gaan jullie op de hoogte houden via de schoolapp dus houd deze goed in de
gaten. Wij allemaal gaan van 21 december t/m 3 januari ook genieten van onze vakantie.
De school en leerkrachten zijn vanaf 4 januari weer te bereiken via het gebruikelijke
telefoonnummer of via de mail.
STUDIEDAG 22 JANUARI 2021
Op de schoolkalender staat vrijdag 22 januari aangegeven als een studiedag. Deze studiedag
gaat niet door.

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL:
Alle uitgeleende boeken zijn verlengd tot 1 februari 2021
Reserveren is voorlopig alleen mogelijk via de Afhaalbieb, niet via de bibliotheek op school.
Wel even de afhaallocatie aanpassen!
De Afhaalbieb is open vanaf vrijdag 18 december aanstaande. Voor openingstijden
zie: https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
Voor vragen neem contact op
via: https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klantenservice/contactBos.html
Omdat de Bibliotheken en de Bibliotheken op School gesloten zijn, verwijzen we naar de online
Bibliotheek.
Hier kun je met je bibliotheekpas gebruikmaken van:
•

Voorleesfilmpjes en geanimeerde
prentenboeken www.jeugdbibliotheek/voorleesfilmpjes
• De Digitale Voorleestas https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd/digitalevoorleestas.html
• E-books en luisterboeken www.onlinebibliotheek.nl
Voor tips:
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/bnl/jeugdbibliotheek/digitale-content.html
Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de online Bibliotheek kun je inloggen met je
pasnummer en pincode (= geboortedatum van diegene van wie het pasje is).
Mocht je het pasnummer niet (meer) weten dan kun je naar het nummer informeren bij de
Bibliotheek: info@bibliotheekhelmondpeel.nl.
Vermeld bij ‘Bericht’ de naam van het kind en de geboortedatum.
KERSTWENSEN

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een
Gezond en Gelukkig 2021!
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