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LOCKDOWN
Helaas moesten we afgelopen woensdag de school sluiten en zullen we
de twee weken na de kerstvakantie wederom overstappen op online les.
U ontvangt via Parro of via de mail informatie over deze online lessen van
de leerkracht van uw kind.

Agenda
januari

Op maandag 4 januari starten we om 9.00 uur met de les, hopelijk zitten
alle kinderen (met uitzondering van groep 1 en 2) dan klaar via Teams.

19 december t/m
3 januari
Kerstvakantie

De schooldag is voor alle leerlingen en leerkrachten van 9.00 uur tot 14.00
uur.

FOTO’S / OPNAMES
Wilt u uw kind(eren) erop wijzen dat het niet toegestaan is om afbeeldingen of opnames te maken en/of te verspreiden van de online lessen?

KERSTVAKANTIE
Maar eerst mogen we allemaal genieten van de
vakantie. De kerstvakantie duurt tot maandagmorgen 4 januari 9.00 uur.

STUDIEDAG
Alle leerlingen zijn donderdag 28 januari vrij.
Eigenlijk stond deze dag een bezoek aan
de Nationale Onderwijs Tentoonstelling gepland,
maar deze beurs is geannuleerd.
Nu gaan wij met ons tea, deze dag invullen met onze ontwikkelpunten:
Dalton, EDI, Talentontwikkeling, Kleutervolgsysteem en PBS.

WELKOM EN VEEL SUCCES!
We heten Emir, Julia, Selam en Michalina van harte welkom op school en
wensen hen een fijne Gijminktijd!

OUD PAPIER
In verband met de aangescherpte Coronamaatregelingen gaat het inzamelen van Oud Papier op zaterdag 2 januari NIET door.

2 januari
Oudpapier
Geannuleerd
4 januari
Eerste onlineschooldag 2021
28 januari
Studiedag, alle
leerlingen vrij
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MUSICAL GROEP 8
De eindmusical JUNGLEBEAT stond gepland voor 26 januari, maar wordt helaas uitgesteld naar een tijdstip
waarop we weer met een grote groep aanwezig mogen zijn in school. Wij gunnen alle ouders het live bijwonen
van de eindmusical.
Dit is een behoorlijke domper voor groep 8 én voor ons, maar de musical gaat hoe dan
ook dit schooljaar opgevoerd worden!

WIJZIGING WERKDAGEN LEERKRACHTEN GROEP 5
Na de kerstvakantie is juf Wendy op maandag, dinsdag en woensdag in groep 5. Juf Danique staat op donderdag en vrijdag voor de groep.

AFSCHEID JUF INEKE
Ook het grootse afscheid van juf Ineke op woensdag 16 december viel in het water. Gelukkig heeft ze op dinsdag wel goed afscheid kunnen nemen van haar groep en de overige kinderen op school. We hebben met Ineke
afgesproken dat ze haar feestelijke dag met de hele school nog tegoed houdt.

PROTOCOL LAPTOPS
Sinds kort heeft ieder kind een laptop in gebruik voor het werken op Snappet. Voorheen deden we dit op een
tablet. Om het gebruik zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we de volgende afspraken gemaakt:
✓

Haal de laptop op, zodra je de jas hebt opgehangen. De onderbouw haalt de laptop op onder begeleiding van de leerkracht

✓

Je brengt de laptop terug in het lokaal, de laptopdienst doet de laptop aan de lader. De onderbouw
ruimt de laptop op onder begeleiding van de leerkracht

✓

Je houdt de laptop vast met twee handen en de laptop is dicht als je loopt

✓

Als je op een andere werkplek gaat werken, loop je twee keer: eerst met je laptop, dan met je overige
spullen

✓

Je mag op Snappet werken en eventueel informatie opzoeken op Google

✓

Je mag geen programma’s downloaden

✓

Je gaat niet op zoek naar seks, discriminatie of geweld

✓

Overtreed je één van deze regels, dan bepaalt de leerkracht de consequentie

✓

Bij opzettelijk vernielen van de laptop neemt school contact op met je ouders over de kosten van de
schade.
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REST ONS NOG U ALLEN TE WENSEN…

Wij
feliciteren!
5 januari
Blazej en Julia
11 januari
Suus
12 januari
Max
16 januari
Jens
19 januari
Teun

..EN EEN GELUKKIG & ZORGELOOS 2021!

22 januari
Sophie
23 januari
Veerle
25 januari
Ary
29 januari
Wieke
31 januari
Michalina

