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Activiteit
3e week online les
Weer naar school????

Afstandsonderwijs:
Zo, deze week startte flink beroerd. Een
landelijke storing bij het platform voor
onderwijs methodes (MOO). Dat leverde ons
flink wat telefoontjes op en berichtjes via
Social Schools. Frustraties bij leerkrachten én
kinderen. Maar ja, niemand die er wat aan kon
doen.
Laten we hopen dat het aanstaande maandag
allemaal gladjes verloopt.
De rest van de week verliep gelukkig over het
algemeen probleemloos.

Zwangerschapsverlof juf Aniek:
Juf Aniek is nu 31 weken zwanger. Vanaf 28
weken mogen leerkrachten vanwege Covid-19
niet meer voor de klas maar doen
vervangende opdrachten in en voor school. Juf
Aniek was toch 1 of 2 dagen per week op
school aanwezig.
Ons bestuur heeft besloten dat alle zwangeren
vanaf 28 weken niet meer in school mogen
komen. De risico’s die moeder en ongeboren
kind lopen met Covid-19 is nog niet duidelijk.
Daarom spelen we graag op safe.
Dat wil dus zeggen dat juf Aniek gisteren voor
het laatst op school was. Als we weer naar
school gaan zal zij via Meet de kinderen gedag
zeggen.
Uiteraard wensen wij juf Aniek veel succes de
laatste weken van haar zwangerschap en
kunnen niet wachten de kleine spruit te
ontmoeten.
Welkom op school:
Je zou toch maar 4 jaar worden, héééél graag
naar school willen en niet kunnen. Zelfs niet
kunnen wennen, want dat zou je na de
kerstvakantie gaan doen. Maar toch wordt
Daksh Rai donderdag 21 januari 4 jaar.
Welkom op school Daksh en we hopen dat je
25 januari de school binnen mag lopen. Heel
veel plezier bij ons op school.
Jarigen:
Zaterdag 16 januari wordt Aadarsh uit groep 4
7 jaar. Alvast een fijne dag Aadarsh en
maandag gaan we voor jou zingen hoor!

Noodopvang op school:
Ouders, bedankt!
Nadat we afgelopen woensdag een bericht op
Social Schools hadden gezet over verlenging
van de lockdown, hadden alle ouders die
gebruik maken van de noodopvang binnen het
uur gereageerd. Super bedankt daarvoor!

