Nieuwsbrief Januari 2022
Wat was het spannend of we na de kerstvakantie wel of niet weer fysiek naar school mochten gaan.
Gelukkig zijn we weer gezellig samen. Op dit moment zijn er nog twee kinderen ziek/in quarantaine.
We wensen ze beterschap en hopen dat ze volgende week ook weer naar school kunnen komen. Dan
zijn we weer compleet.
Het blijft natuurlijk nog wel steeds heel kwetsbaar. We hebben er voor gekozen om de hele school
als één bubbel te zien. Als er drie nieuwe besmettingen komen, dan betekent dat dat we opnieuw de
deuren moeten sluiten en allemaal in quarantaine moeten.
Spannend is ook voor ons de nieuwe persconferentie van aanstaande vrijdag. Wat gaat er gebeuren,
kunnen we weer versoepelen. Voor ons zou dat kunnen betekenen dat we weer wat vrijer om
kunnen gaan met het binnenlopen van ouders in school. Dat is nu nog steeds niet mogelijk.

Cito toetsen
Normaal beginnen we na de kerstvakantie al
vrij snel met het afnemen van de citotoetsen.
We hebben nu besloten om de kinderen even
wat tijd te geven om weer in het ritme te
komen en even extra te werken aan de
onderdelen die bij het thuiswerken wat
ondergesneeuwd zijn.
We gaan nu in de eerste week van februari
beginnen met het toetsen.
Rapport en 10-minutengesprekken
In de week van 7 maart beginnen we met de tien minuten gesprekken. We zullen daar later met u
over communiceren.
Onderwijsassistent
Juf Corina is al enige tijd onze vaste onderwijsassistent. Ze is op dit moment zwanger en mag niet
meer met een groep kinderen werken. Daarom komt vanaf volgende week juf Miranda bij ons op de
maandagmiddag en de woensdag. Juf Miranda is ook een onderwijsassistent. Juf Corina komt tot aan
haar verlof nog een paar keer op de vrijdagochtend om met individuele kinderen te werken.
Studiedag
Donderdag 3 februari hebben we een studiedag. Dat betekent dat de kinderen dan vrij zijn.
Zeebenen
Op maandag 7 februari komt er iemand een
gastles “Zeescheepvaart” geven in groep 6 t/m 8.
Voorafgaand aan deze les zal er in de klas al
aandacht besteed worden aan dit onderwerp.

