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Nieuwsflits 5
Woensdag 9 december 2020
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u een korte Nieuwsflits van onze school, zodat u op de hoogte bent van de laatste
schoolzaken.
Coronavirus
We zijn bij dat we nog iedere dag open mogen gaan als school. Wel moeten er soms leerkrachten
getest worden op het virus vanwege klachten. We proberen het onderwijs zo goed mogelijk door te
laten gaan. Tot nu toe zijn er gelukkig geen leerkrachten positief getest op het virus. Wel zijn er soms
kinderen die vanwege een besmetting (in het gezin) in quarantaine moeten en dus niet op school
kunnen zijn. Hoewel dit natuurlijk niet leuk is, is het wel belangrijk om goed de regels van de overheid
in acht te nemen.
Personeelsnieuws
Met juf Petra gaat het de ene dag wat beter dan de andere dag. Het herstel na haar operatie vraagt
veel van haar. We wensen haar veel sterkte toe! Zolang het nodig is zal juf Judith haar in groep 2 blijven
vervangen.
We hoorden van juf Nathalie dat zij na haar zwangerschapsverlof niet meer terug zal komen in groep
7. Ze blijft wel als invalleerkracht betrokken bij onze school. De huidige leerkrachten: juf Jolien, juf Elly
en meester Van ’t Hof zullen blijven lesgeven in de groepen 7 en 8. Voor de kinderen zal er dus niets
veranderen.
Studiedag personeel
Op D.V. woensdag 6 januari 2021 heeft het personeel een studiedag. Deze dag leren we hoe we
moeten werken in de omgeving van Office 365 en het opslaan van bestanden in de Cloud. In de
Kerstvakantie worden er namelijk vernieuwingen doorgevoerd in het ICT-netwerk van onze school. De
leerlingen hebben deze dag vrij.
Tot zover weer het nieuws van onze school. We willen u alvast een goede vakantie toewensen en
hopen elkaar in het nieuwe jaar bij gezondheid weer te ontmoeten!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda (Voor alle data geldt: D.V.)
Donderdag 17 december:
Vrijdag 18 december:
Maandag 4 januari 2021:
Woensdag 6 januari 2021:

Kerstmiddag op school voor de groepen 0, 1 en 2
Kerstmorgen op school, de leerlingen van groep 3 tot
en met 8 krijgen om 12:00 uur vakantie
Eerste schooldag na de Kerstvakantie
studiedag personeel, geen school

