
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Drie dagen éérder dan verwacht sluiten we
noodgedwongen de deur van onze school.  Iets wat we niet
zagen aankomen en dat maakt de laatste schooldag van
het jaar ineens zo anders dan gepland. In plaats van Kerst
staat nu de voorbereiding op de Lock down centraal.  Hier
en daar is vandaag nog even getoetst of gewerkt aan de
laatste knutsels en krijgen de wat oudere kinderen nog een
extra instructie over het gebruik van Teams. Vanmiddag
hebben we met de kinderen op een goede en gezellige
manier 2020 afgesloten. 

De komende dagen zal voor ons vooral in het teken staan
van voorbereiden, digitaal de boel op orde brengen, zodat
we vanaf 4 tot en met 15 januari echt flink aan de bak gaan
met Online lesgeven.

Wij realiseren ons dat het online lesgeven ook veel van u
vraagt. Groot respect van onze zijde voor al uw aandacht,
tijd en energie die dat vraagt. Komt u er even niet uit, dat
geeft niets, neem contact op met de leerkracht. Wij helpen
u ook graag!

Namens het hele team van Aventurijn wens ik u HEEL
FIJNE KERSTDAGEN en kijken wij, met u uit naar een heel
mooi en vertrouwd  samenzijn in 2021!

Denk aan elkaar
Zorg voor elkaar 
en laten we elkaar in deze dagen niet vergeten!

Willem-Jan van Hest  (interim-directeur)
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P L A N N I N G

Leerlingen krijgen les- en werkpakket mee.
Leerlingen krijgen inlogcodes mee voor digitaal
onderwijs
Ouders krijgen nieuwsbrief van school
Ouders krijgen nieuwsbrief van Borgesius
Ouders kunnen aanmelden voor opvang cruciale
beroepen

opvang voor kinderen van ouders in cruciale
beroepen.
leerkrachten maken planning en bereiden voor.
Eventueel uitleen laptops ophalen voor gezinnen
waar dit niet aanwezig is (initiatief ouders) 

opvang voor kinderen van ouders in cruciale
beroepen.
leerkrachten maken planning en bereiden voor en
checken online verbindingen met de leerlingen via
Teams

gezamenlijk digitaal samenzijn met de leerlingen en
leerkrachten van de Leegroep

KERSTVAKANTIE

ONLINE ONDERWIJS

Dinsdag 15 december

Woensdag 16 december

Donderdag 17 december

Vrijdag 18 december

Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari

Maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari



Voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken biedt Aventurijn
opvang.

Zoals op de site van de Rijksoverheid te lezen staat wordt hierbij
aangegeven dat wanneer slechts één ouder in een cruciaal beroep werkt, u
uw kind zoveel mogelijk zelf dient op te vangen. Voor cruciale beroepen:
zie deze lijst.

Wij vragen u dit met klem ook te regelen, aangezien wij tegelijkertijd en
opvang moeten regelen en onderwijs moeten verzorgen. 

Wanneer u er niet uitkomt of als u niet werkzaam bent in een cruciaal
beroep en er doet zich een situatie voor waarbij u onze hulp nodig heeft,
wij willen altijd met u in gesprek.

Juffrouw Kitty coördineert de opvang. 
U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij haar: via k.heck@borgesius.net 

Geeft u duidelijk aan:
naam en achternaam van uw kind
leefgroep
welke dagen (ma-di-wo-do-vr)
welke dagdelen (ochtend-middag-hele dag)

Wij verzorgen alleen opvang tijdens reguliere schooltijden 08.30-14.30
uur. (ma-di-do-vr) en op woensdag van 08.30 tot 12.30 uur.  

Mocht u in een cruciaal beroep werken en gebruik moeten maken van voor-
en of naschoolse opvang dan kunt u contact op nemen met:

De Dwergjes
Marjolijn Verhaar-Haubrich
info@kinderopvangdedwergjes.nl

of met

Het Zwammeke
Annemarie Beuzenberg en Patricia Bol
info@hetzwammeke.nl
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Ouders met CRUCIALE BEROEPEN

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
http://borgesius.net/
http://borgesius.net/
http://kinderopvangdedwergjes.nl/
http://hetzwammeke.nl/
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De kinderen hebben uit
bibliotheek leesboeken

meegenomen om de
komende weken te lezen.

Wilt u dit graag
stimuleren?

Elke dag, 2x 15 minuutjes
moet haalbaar zijn!

 

LEZENLEZENLEZEN
   

contactcontactcontact
   Mocht er iets niet duidelijk

zijn, merkt u dat uw kind
vastloopt, of loopt u zelf tegen
het 'juf zijn/meneer zijn' aan.

TREK TIJDIG AAN DE BEL 

neem via Social Schools met
de leerkracht van uw kind

contact op!

Het in contact blijven is
voor u én ons belangrijk !

 

contactcontactcontact
   Intern-begeleider

Kitty Heck
k.heck@borgesius.net

Interim-directeur
Willem-Jan van Hest

w.vanhest@borgesius.net

Het in contact blijven is
voor u én ons belangrijk !

 

herinneringherinneringherinnering
   
WILT U UW BETALING

AAN OUDERCOMMISSIE 
DE SCHOOLBEL 
NIET VERGETEN 

BETREFFEND DE
VRIJWILLIGE BIJDRAGE
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HELAAS

Helaas kon het KERSTSPEL
van LF 1 niet doorgaan zoals

gepland. 

Toch is het vandaag (met iets
minder repetities) doorgegaan
en hebben we het opgenomen.

De ouders van de betreffende
leefgroep zullen geïnformeerd
worden over hoe en waar zij

kunnen inloggen om het
alsnog samen met hun kind te

bekijken.!

DE KERSTLUNCH door de
oudercommissie geregeld
hebben we helaas moeten

annuleren.

Met de oudercommissie
hebben we afgesproken dat we

dat op een ander moment
oppakken 

bijvoorbeeld:

WELKOM TERUG LUNCH

HOUJETEGOEDHOUJETEGOEDHOUJETEGOEDBONBONBON
   

http://borgesius.net/
http://borgesius.net/

