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Activiteit
5e week online les
Studiedag. Leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

Geachte ouders, verzorgers,
Week 4 van de lockdown zit erop. Een week
die naar startte met rellen in diverse steden
n.a.v. de invoering van de avondklok. Het is
fijn te constateren dat op school de
mentaliteit heerst dat we in deze tijd er met
ons allen de schouders eronder moeten
zetten. Niemand is erbij gebaat om gedoe of
spanning te hebben. Dat levert gewoonweg
niks op. We zitten met ons allen in hetzelfde
schuitje. Aankomende week wordt natuurlijk
spannend. Mogen we weer open of niet?
Afwachten maar.
Met vriendelijke groet,
Leendert Kroes
Directeur
Noodopvang op school:
Aankomende week wordt een spannende
week. Gaan we horen of de scholen weer
open gaan of gaan ze het nog verlengen tot na
de voorjaarsvakantie?
Wij weten wel wat we graag willen
Enkele ouders hebben al een mailtje gedaan
met de dagen voor de komende week.
Laat u het even weten welke dagen de
kinderen komen?
Mailen kan naar
helma.warnders@stichtingopkop.nl
Re-integratie juf Frederica:
Deze week is juf Frederica begonnen met haar
re-integratie. Zij zal 2x per week op school
aanwezig zijn. Dit gaan we uiteraard verder
uitbreiden.
Welkom terug juf Frederica!

Digitale voorleestas:
Ben je door je eigen prentenboeken heen en is
de Bibliotheek nog steeds dicht? Hieronder
vind je elke week nieuwe prentenboeken in de
Digitale Voorleestas. Zo maak je samen lezen
nog leuker!
Lees mee vanuit de Digitale Voorleestas met
prentenboeken & doe-, zing-, speel- en
praatopdrachten. Samen lezen was nog nooit
zo leuk! Ga actief aan de slag met je kind aan
de hand van een mooi prentenboek.
3 goede redenen om voor te lezen:
*Je hebt samen plezier
*Je oefent en speelt met taal
*Je neemt elkaar mee in jullie eigen kijk op de
wereld
https://www.overijsselsebibliotheken.nl/biebonline/detail/d\e-digitale-voorleestas

Jarigen:
Donderdag 4 februari wordt Mik 7 jaar. Alvast
een hele fijne dag Mik!

