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NIEUWJAAR 2021! 
 

Lieve kinderen, ouders/verzorgers, 
Nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat we samen met jullie  
allemaal weer een heel fijn jaar tegemoet gaan met veel liefde, geluk en gezondheid. 
We zijn nu alweer 4 dagen bezig met onderwijs op afstand en wat fijn is het om te zien dat alle 
kinderen zo goed meedoen met de online lessen. We zien ook mooie foto’s voorbij komen van 
kinderen die werkjes aan het maken zijn die ze gekregen hebben.  
Natuurlijk kunnen de kinderen dit niet allemaal alleen en vinden we het dan ook heel fijn dat u 
als ouders/verzorgers ook weer zo goed de kinderen thuis 
begeleidt.  
We hopen dat jullie dit allemaal goed vol blijven houden! 
 
 
 
 
 
 

VERANDERING IN BEZETTING EN PLAATSEN VAN GROEPEN: 

Omdat groep 1 uitgegroeid is naar 35 kinderen gaan zij verhuizen naar een groter lokaal.  
Groep 1 zit nu voortaan in het lokaal waar groep 2 zat. 
Groep 2 zit daarom nu in het lokaal waar groep 3 zat en groep 3 in het lokaal van OAN geel  
en OAN 1 aan de voorkant van het gebouw. 
OAN 1 zit nu in het lokaal waar groep 1 zat en OAN geel zit nu in het lokaal waar voorheen de 
handvaardigheidslessen gegeven werden. 
Wanneer de school weer open gaat zullen we de kinderen met behulp van een filmpje laten zien 
waar ze nu naar toe gaan. 
Ook zijn er door de groei van groep 1 wat wisselingen van personeel binnen onze school. 
Meneer Frank gaat van groep 3 nu 5 dagen naar groep 1. 
Juf Michelle gaat op donderdag en vrijdag van groep 4 naar groep 3. 
Juf Eline is aan het re-integreren en zal uiteindelijk 3 dagen gaan werken in groep 4. 
 

STUDIEDAG 22 JANUARI 2021 

Op de schoolkalender staat vrijdag 22 januari aangegeven als een studiedag. Deze studiedag 

gaat niet door. 
 

HIEP HIEP HOERA 

 
De jarigen van deze week zijn:  
 

Saffiya in de Startgroep, Oscar in de Startgroep, Kaja gr.1,  
Teo gr. OAN rood, Mahmoud gr. OAN rood, Sandra gr.5,  
Faith gr.6 en Yalina gr.6. 
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