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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst wensen we jullie een goed, maar vooral gezond
2021!
We hopen dat we in de laatste staart van de lockdown
zitten en dat we zo snel mogelijk weer gewoon naar
school kunnen.
We zien dat iedereen zijn best doet om het thuisonderwijs
zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen alle ouders
bedanken voor hun inzet hierin.
We doen als team ons best om alles zo goed mogelijk te
laten verlopen door een duidelijk dagprogramma te
maken, digitale instructies te geven en kinderen 1 op 1 of
in groepjes te begeleiden of te spreken. Daarnaast
begeleiden de leerkrachten kinderen op school en
bereiden ze hun lessen en instructies voor. Mocht u nog
tips hebben om het nog beter te laten verlopen, dan horen
we het graag en kijken we of we dit kunnen realiseren.
U kunt de leerkrachten via Parro en de mail bereiken, tot
14.00 uur zijn we ook dagelijks telefonisch bereikbaar op
het schoolnummer.

Schoolfruit
Tijdens de lockdown wordt er geen schoolfruit geleverd.
Dit betekent voor de kinderen die naar de noodopvang
komen dat ze zelf fruit mee moeten nemen.
Juf Sjoukje
Juf Sjoukje haar vader is deze week overleden. We
wensen haar en de familie veel sterkte met dit verlies.
Dit betekent dat juf Sjoukje deze week en begin volgende
week geen mogelijkheid heeft om de kinderen te
ontmoeten via Meet. Ze pakt dit zo snel mogelijk weer op.
De lessen voor de noodopvang worden opgevangen door
juf Marjan en juf Hester. Mochten er vragen zijn neem dan
gerust contact op met school dan zoeken we een
oplossing.
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