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Activiteit
Noodopvang tot 14.00 uur.
Gewone online schooldag.

Start afstandsonderwijs:
Afgelopen week zijn we weer van start gegaan
met het geven van onderwijs op afstand. Na
wat opstartproblemen loopt het volgens ons
nu goed.
Onderstaande afspraken hebben we als team
met de kinderen besproken en willen we ook
graag met u als ouder delen.
*Vooral het puntje “rustige werkplek” is erg
belangrijk.
* Ook willen we vragen of alle kinderen een
koptelefoon op willen doen. Vooral
broertjes/zusjes die wel bij elkaar aan tafel
zitten. Wij als leerkrachten maar ook de
andere kinderen horen dan de andere
leerkracht en kinderen praten. U kan snappen
dat dit nogal afleidend is.
Samen met elkaar moeten we er het beste van
maken.

Noodopvang op school:
In de mailing voor de kerstvakantie is
gecommuniceerd over noodopvang op school.
Deze is bedoeld voor kinderen waarvan de
ouders werk hebben in de cruciale beroepen
en kwetsbare kinderen. Dit wordt als school
beoordeeld.
Tot nu toe was de opvang tot 12.00. Vanaf
maandag 11 januari kunt u gebruik maken van
de opvang tot 14.00 uur. Graag horen wij van
deze ouders welke kinderen tot 14.00 uur op
school blijven en wie er om 12.00 uur wordt
opgehaald.
Nb: dit geldt niet op woensdag voor de
groepen 1 t/m 4. Die gaan normaal ook maar
tot 12.00 uur naar school.
Herinnering woensdag 13 januari:
Afgelopen week hebben we via Social Schools
al gecommuniceerd dat de studiedag op 13
januari niet doorgaat. Bij deze nog even een
herinnering. Deze dag wordt een gewone
lesdag.
Jarigen:
Zondag 10 januari is Norvan jarig.
Maandag 11 januari zijn Brahim en Jayden
jarig. Brahim wordt alweer 12 en Jayden
wordt 8 jaar. Een hele fijne dag allemaal en
die verjaardag vieren we later als we weer op
school komen!

