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Start van 2021 hoopvol? 

We zitten midden in een lockdown en zo was 2020 een 
jaar waarin het onderwijs op onze school ( en andere 
scholen)  niet helemaal kon voldoen aan de eisen die wij 
als school aan goed onderwijs stellen. 

Inmiddels is het vaccineren begonnen en kunnen we 
2021 hoopvol tegemoet zien.  

We hopen dat de school straks weer meer kan bruisen 
met activiteiten dan nu. 

Maar wat we vooral missen is het contact met u. We 
kijken uit naar de periode dat dat weer makkelijker kan.  

In deze extra nieuwsbrief wat ervaringen met het 
thuiswerken en de online lessen.  

Met pensioen  

Per 1 februari zal juf Els v.d. Lugt met pensioen gaan. We 
weten nog niet hoe we afscheid van haar kunnen nemen, 
gezien deze tijd. Maar een berichtje en kaartje kan 
natuurlijk altijd! 

 

Thuiswerken.  
De kinderen zijn thuis heel hard  
aan het werk en soms krijgen we  
dan een foto van een hardwerkend kind thuis.  
Leuk om te zien! 
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Uit groep 4 

Ook in groep 4 is maandag het thuisonderwijs gestart. Ik (juf Stephany) ben er heel trots op dat 
álle kinderen uit onze klas echt aan het werk zijn thuis en iedereen bij de Google Meet uitleg 
momenten aanwezig is!  

 

Om deze gekke tijd toch ook een beetje leuk te houden proberen we in groep 4 wat dingen uit. 
Zo is er maandag een extra Google Meet geweest waarin we gekletst hebben en wat spelletjes 
deden. Dinsdag hebben we een Engels les van Miss Rachel gehad en donderdag gaan we met 
de klas Rekenbingo spelen! Ook zijn er 4 Kahoot’s die de kinderen thuis, maar tegen de andere 
kinderen uit de klas, kunnen spelen. De rekenkahoot gaat over de 2 rekendoelen deze week; 
betalen met Eurocenten en gepast betalen. De juf vraagt zich alleen wel af wie er nou team 
knufels is, die op nummer 1 staat in de rekenkahoot. Weten jullie het?!  
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Activiteiten in januari 

Zoals u weet is de jaarplanner door de coronamaatregelen niet helemaal compleet. Daarom 
geef ik u elke maand een overzicht van de activiteiten op school. Deze maand is er door de 
lockdown nauwelijks iets gepland.  

De studiedagen die er in februari en op 1 maart staan vervallen. Het zijn gewone schooldagen 
geworden. 
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Deze kalender vindt u ook terug op www.wilgenstam.nl/kalender en in de Wilgenstam App. 
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