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Verrekijker
nieuws
Scholen blijven gesloten
Gisteren heeft het kabinet, op basis
van het OMT-advies, besloten dat de
basisscholen en de kinderopvang tot
in ieder geval 8 februari 2021
gesloten blijven. Ondanks een
dalend aantal besmettingen blijft de
situatie zorgelijk. Bovendien zijn er te
veel onzekerheden en vragen
rondom de nieuwe varianten van het
virus om een veilige heropening te
kunnen garanderen. Een teleurstelling
voor ons allemaal, voor scholen, voor
kinderen en voor ouders. Maar de
veiligheid van leerlingen, leraren en
ander onderwijspersoneel blijft de
allerhoogste prioriteit.
In afwachting op een volgend besluit
blijven wij ons online onderwijs
continueren.

Instructiefilm
MijnRapportfolio
Achter de schermen wordt de laatste
hand gelegd aan een instructiefilm
over de inzet en gebruik van
MijnRapportfolio. Aan het einde van
deze maand zullen wij de
instructiefilm presenteren. Met dank
aan onze conciërge en cameraman
Geert Wijnands.
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Nieuwjaarswens
Het nieuwe jaar is inmiddels al een
paar weken oud, maar toch willen we
even van de gelegenheid gebruik
maken om iedereen een gezond en
liefdevol 2021 te wensen.
Team de Verrekijker

Jantje Beton
In september hebben we als school
meegedaan met Jantje Beton. De
totale opbrengst van de Jantje
beton loterij is maar liefst €1758,
waarvan €879 voor de school is.
Fantastisch!
Van de opbrengst hebben we o.a.
'Kerby's' aangeschaft. Dit zijn
draagbare stoepranden en kunnen
op het hele schoolplein worden
gebruikt om stoeprandje te doen!
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Onderwijs op afstand
Vóór de kerstvakantie zijn we op school hard aan de slag gegaan om na de vakantie
het onderwijs op afstand te kunnen realiseren. De tijd vliegt, want inmiddels zit de
tweede week van het digitaal onderwijs er alweer bijna op. Het is en blijft een
onwerkelijke situatie waarin we zitten, maar we zijn ontzettend trots op alle kinderen en
ouders. De kinderen hebben ons wederom verrast met hun flexibiliteit en positiviteit. De
afgelopen weken is er dan ook hard gewerkt. We zijn trots op jullie!

Ook het werk van juf/intern begeleider
Sharay en directeur Ivo gaat gewoon
door.

Juf Suzan geeft instructie.

Kringmoment tijdens de
noodopvang in groep 1/2b.
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Onderwijs op afstand

Instructie door juf Ineke.

Digitaal leesmoment
in groep 7/8.

Ook kinderen die gebruik maken van de
noodopvang volgen het digitale lesprogramma.
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Onderwijs op afstand

Gezellig lunchen tijdens de
noodopvang.

Meezingen met ridder Martijn en
ridder Koen in groep 5/6.

Verstillingsmoment met meester
Jasper.
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