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Happy new Year!

Agenda

Ook via deze route willen wij u het allerbeste
wensen voor het nieuwe jaar. Dat 2022 een
geweldig jaar mag worden, met vele mooie
momenten in goede gezondheid. Wij zijn in ieder
geval verheugd dat we de kinderen weer fysiek
hebben mogen ontvangen gisteren op ons
kindcentrum en we hopen dat dit zo mag blijven.

Vrijdag 21 januari
Verslag mee naar huis
Vrijdag 4 februari
Talentpost 8

Covid maatregelen
We zijn verheugd dat we weer fysiek onderwijs mogen aanbieden na de
schoolsluiting in december. Helaas zien we ook dat de besmettingen stijgen in ons
land en dat vraagt dat we aandacht moeten blijven houden voor de maatregelen die
gelden. Het is alles aan ons gelegen om de groepen zoveel mogelijk fysiek
onderwijs aan te bieden en ze niet in quarantaine te hoeven sturen, maar helaas is
dit niet altijd onvermijdelijk.
Hieronder zullen we ze nog een keertje opsommen:
- Het (dringende) advies om de kinderen van de groepen 6, 7, 8 en al het personeel
in de gangen een mondkapje te laten dragen;
-Het (dringende) advies om kinderen van de groepen 6, 7, 8 en al het personeel 2x
per week een zelftest te laten afnemen;
- Het (dringende) advies om kinderen zoveel als mogelijk alleen naar het
kindcentrum te laten komen;
- Ouders mogen niet in het kindcentrum komen, uiteraard blijven we op afstand
graag in contact met u;
- Voor alle kinderen: ook bij milde klachten (snottebellen/verkoudheid/hoesten)
thuisblijven.
Dit vraagt opnieuw begrip van u en ons, maar we zijn dolblij dat we weer fysiek
onderwijs mogen aanbieden. We zullen u uiteraard op de hoogte blijven houden van
de laatste ontwikkelingen rondom de maatregelen. Mochten er nog vragen zijn, dan
vernemen we die graag.

Wij zijn jarig in februari.....gefeliciteerd!!!
04-02 Frank Jarmula gr. 1B/2B
2C/3C
04-02 Petr Romanov gr. 1A/2A
06-02 Emma Verhees gr. 4A/5A
09-02 Alyssa van Grootel gr. 4C/5C
10-02 Sophie Morpey gr. 7B/8B
6B/7B
11-02 Puck van Vuure gr. 2C/3C
19-02 Santiago Goncalves da Silva gr. 1B/2B
20-02 Dylan Aben gr. 4B/5B
Wijngaard gr. 4A/5A

22-02

Sarah ter Schiphorst gr.

22-02
24-02
24-02
25-02

Britt van Thoor gr. 6B/7B
Emma Ionascu gr. 4C/5C
Levi Kusters gr. 4B/5B
Rens van den Heuvel gr.

25-02 Jakub Rudnicki gr. 6A/7A
27-02 Mijntje Visser gr. 4A/5A
27-02 Dylana van den

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 04
februari
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