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NU HET STOF WAT
NEERGEDAALD IS...
DOOR ARCO GRISNIGT

....kijken wij terug op een bijzondere
week. Afgelopen maandag waren
kinderen op school volop in de
voorbereiding op het kerstfeest. Er
werden lessen gegeven en in de school
was het bruisend zoals iedere dag.
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  In de middag kwam het nieuwsbericht dat de scholen dicht zouden gaan. We
konden het met elkaar niet geloven. Dinsdag zou de laatste schooldag zijn

voor de kerstvakantie. Direct na schooltijd hebben de leerkrachten alles
voorbereid om dinsdag toch Kerst te kunnen vieren. Op alle locaties was deze
dinsdag een mooie dag met de kinderen. Het was fijn om zo met elkaar af te

sluiten.  

Maar wat waren er veel kinderen verdrietig. Ze wilden wel vakantie maar daarna
gewoon weer naar school. De woensdag en de donderdagochtend hebben de

leerkrachten alles voorbereid om na de kerstvakantie het onderwijs op afstand te
organiseren. Alles moest klaargezet worden in de online omgeving maar ook

materialen uitzoeken, tasjes klaarmaken, Chromebooks verdelen, brieven maken
en nog heel veel meer.

Het is gelukt! We hebben alles klaar om op maandag 4 januari te starten. Alle
kinderen hebben hun tasje opgehaald en als het nodig was een Chromebook mee
naar huis genomen. Heel veel kinderen waren aanwezig bij het testmoment. Ook
hebben wij op alle locaties de noodopvang geregeld die dit keer door de school

wordt uitgevoerd. Wij hebben er vertrouwen in dat het SAMEN goed gaat komen.

Maar nu eerst.......vakantie! Een welverdiende vakantie na
een jaar dat wij net snel zullen vergeten. Een jaar waarin
wij, ondanks alles, onderwijs hebben kunnen bieden aan
uw kind. Wij zij blij met uw steun. Ook 2021 zal een jaar

worden met veel onzekerheden. Als wij, samen met u, om
onze kinderen heen blijven staan kunnen wij hen een

veilige haven bieden.  

Ik wens u en jullie een fijn, zalig en

gezegend Kerstfeest toe.



Vanaf maandag 4 januari krijgen alle groepen
onderwijs op afstand aangeboden. Dit gebeurt op

vier dagen in de week. Eén dag in de week moet de
leerkracht op school zijn voor de noodopvang. Op

deze dag staat er voor de groepen 3-8 wel een
taakbrief klaar die ze zelfstandig thuis kunnen

doen. De kinderen van groep 1-2 hebben deze dag
geen activiteiten. Als er vragen zijn of als u tegen

dingen aanloopt kunt u altijd een Parro sturen naar
de leerkracht van uw kind. Wij wensen u veel

succes toe bij het begeleiden van uw kind thuis.

In het afgelopen jaar hebben wij het echte
contact met onze ouders/verzorgers gemist.

Alle noodzakelijke gesprekken zijn vooral
digitaal doorgegaan. Wij zien uit om elkaar weer

in levenden lijve te mogen ontmoeten. Als u
behoefte heeft om met de leerkracht van uw
kind in gesprek te gaan kunt u hiervoor altijd

een afspraak maken. Na het 1e rapport in
februari plannen we met alle ouders een

gesprek. 

Onderwijs op afstand

Oudercontact



Juf Nele geniet nog even van haar
ouderschapsverlof en zal na de

voorjaarsvakantie 2 dagen gaan werken.

  Juf Anouschka gaat vanaf 4 januari weer
terug naar haar oude werkdagen op

maandag, dinsdag en woensdag.
Meester Willard zal de donderdag en

vrijdag werken.

 Juf Lizzy is nog niet (volledig) hersteld. De
komende periode heeft zij hier alle tijd en

energie voor nodig en zal daarom nog
niet aan het werk kunnen.

Juf Cathiana blijft fulltime tot het einde van
het schooljaar. Zij vervangt langdurig juf

Carolien die dit schooljaar niet terugkomt op
Sint Jozef.

Wijzigingen personeel:

Ter Doest

Sint-Jozef

Sint-Bernardus



Gegevens in

Parnassys/Parro
Wij merken dat er regelmatig een wijziging is in de

gegevens van onze leerlingen. Dit kan een
telefoonnummer, een adreswijziging of een nieuw
mailadres zijn van een van de ouders/verzorgers.

WIj willen u vragen om dit door te geven aan school.
U kunt dit per mail doen naar

arcogrisnigt@ogperspecto.nl. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking.

Helaas kan de Tandem 7/8 door de
lockdown en de Coronamaatregelen niet

doorgaan tot tenminste de
voorjaarsvakantie. Tegen die tijd bekijken

we het er dan voorstaat. Hopelijk wordt de
situatie in 2021 nog zo dat het een periode

wel mogelijk is.

Tandem 7/8



Alle gelden zijn terugbetaald in de afgelopen
weken. Het heeft iets langer geduurd dan gepland.

Het was ook meer werk dan wij vooraf voorzien
hadden. Mocht u nog vragen hebben over

terugbetaling van de TSO uit het schooljaar 2019-
2020 dan kunt u een mail sturen naar

hannelorevandewalle@ogperspecto.nl.

Terugbetalen TSO gelden



Wij wensen u en jullie een

hele fijne Kerst en een

fantastisch 


