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WAAR GAAT HET OVER

de agenda
Kerstwens namens het team
Kerstimpressie (foto's)
Tot slot..

Deze keer een korte, maar
wel feestelijke nieuwsbrief!

KERSTWENS
AGENDA
'Laat je overdonderen
blijf je verwonderen
zie in het dagelijkse

Vanaf woensdag 12 januari

CITO periode 1

het bijzondere!'
21 januari

Wij wensen jullie
een hele fijne kerstvakantie!

Marlijnviering

Vanaf maandag 7 februari

Adviesgesprekken groepen 8

Woensdag 9 februari

MR vergadering

Team de Marlijn

NOVEMBER 2021
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KERSTIMPRESSIE!

Merry
Christmas!
DECEMBER 2021
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TOT SLOT..
In de afgelopen periode heb ik u regelmatig moeten berichten over bepaalde coronasituaties bij ons op school.
Niet echt de leukste berichten die ik heb moeten versturen, maar wel noodzakelijk. Samen hebben we ervoor
kunnen zorgen dat we zo goed als mogelijk het onderwijs voor de kinderen hebben weten te continueren, ondanks
alle maatregelen die op ons, u en de kinderen afkwamen. Ik ben enorm trots op het team én de kinderen hoe
flexibel zij zich hebben opgesteld. Van onderwijs in de klas, naar thuisonderwijs, hybride onderwijs, dan weer de
eigen juf, een inval juf en zelfs soms de directeur als juf. Ook van u heeft deze periode het nodige gevraagd.
Namens mij dan ook grote dank voor de zorgvuldigheid en het prettig communiceren in de afgelopen periode.
Ondanks alles heeft het dit toch ook weer verbinding gebracht.

Tot slot, gezien de dreigende geluiden over de zogenaamde omikron variant durven wij nog geen uitspraken
te doen over de periode na de kerstvakantie. Op dit moment gaan we ervan uit dat maandag 10
januari 2022 de scholen gewoon weer open zijn en we de kinderen weer mogen verwelkomen. Mocht
dit onverhoopt anders lopen, dan zal ik u hier in de kerstvakantie zo spoedig mogelijk over berichten.

Maar nu eerst kerstvakantie, al werken wij volgende week ook nog gewoon een weekje door.

Tot in 2022!

Jasmijn Kuyvenhoven
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

