
 

Agenda 

Vrijdag 15 januari 

Vanaf 12.00 uur 

Studiemiddag voor de 

leerkrachten.  

Deze middagen wordt er 

geen online les gegeven 

en zijn alle kinderen vrij! 

Kinderen die gebruik 

maken van de 

noodopvang op school, 

zijn deze dag alleen in de 

ochtend (tot 12.00 uur) 

welkom.  

’s Middags is de school 

óók voor de noodopvang 

gesloten i.v.m. de 

studiemiddag. 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Helaas geen persoonlijke 

nieuwjaarswensen die we 

uiteraard graag aan iedereen 

zouden willen overbrengen, maar 

we wensen jullie allemaal een 

mooi en vooral gezond 2021 toe.  

Laten we hopen dat het vanaf nu 

allemaal beter wordt en we 

samen met u en de kinderen er 

een mooi jaar van kunnen 

maken! 

 

 

 

Online onderwijs 

We zijn 2021 op afstand gestart, 

maar we hebben alle kinderen 

'letterlijk' in beeld en iedereen doet 

goed mee. 

Wij hopen dat op 18 januari de 

scholen weer open gaan, maar het 

ziet er naar uit dat de Lock down 

mogelijk verlengd zal worden en we 

nog langer afstandsonderwijs zullen 

geven.  

Dinsdagavond 12 januari a.s. is er 

een persconferentie en dan horen 

we hoe het vanaf 18 januari verder 

zal gaan. Via SchouderCom houden 

wij jullie op de hoogte. 

 

 

Iedere week een nieuwe 

planning/ kluskaart 

Zolang we online lesgeven, ontvangt 

u van de leerkracht via 

SchouderCom een mail met het 

lesplan voor desbetreffende week.  

In deze mail staat alle informatie die 

van belang is om uw kind(eren) 

thuis te kunnen begeleiden.  

 

Mocht u vragen hebben dan kunt 

u die via SchouderCom aan ons  

stellen. 

De leerkrachten zijn gedurende 

de dag tot 16.30 uur via 

SchouderCom te bereiken om uw 

vragen te beantwoorden.  

 

Noodopvang 

Er is een aantal kinderen dat 

gebruik maakt van de nood-

opvang en een aantal dagen op 

school aanwezig is. Fijn dat wij 

met elkaar voor deze opvang 

kunnen zorgen! 

De lessen van de kinderen 

beginnen om 8.30 uur. Het is fijn 

als uw kind dan al ingelogd klaar 

zit. Zou u ervoor willen zorgen 

dat uw kind op tijd op school 

aanwezig is? Om 8.20 uur zijn ze 

welkom! 

Graag de Chromebook, 

planning/kluskaart en het 

schoolwerk meegeven. 

 

Een hart onder de riem 

Ook voor jullie als ouder(s) even 

een hart onder de riem, want het 

thuis werken en thuisonderwijs 

vraagt veel van jullie! 

https://youtu.be/BckqHBqFgQQ 
 

Zorg goed voor elkaar      ! 

 

 

 

 

https://youtu.be/BckqHBqFgQQ

