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Wat is het fijn om te werken op school
waar kinderen zijn! Het is goed om elkaar
te kunnen zien, te spreken en weer echt
les te geven. Wat is het mooi om in deze
tijd in de sneeuw te kunnen spelen en zelfs
te kunnen schaatsen. Ondanks alles wat er
speelt zijn er ook nog zoveel dingen waar
we met elkaar van kunnen genieten. De
kinderen hebben nu een week vakantie. Ze
hebben het 1e rapport van dit schooljaar
gekregen. Wij zijn trots op de ontwikkeling
die onze kinderen in deze omstandigheden
gemaakt hebben.

Wijzigingen data jaarkalender
In de periode dat de scholen gesloten zijn geweest hebben wij geen teamscholing
kunnen doen. Ook zijn de “midden-toetsen” niet afgenomen. Deze gaan wij nu
afnemen na de voorjaarsvakantie. Wij bespreken de voortgang van de kinderen
met elkaar tijdens de groepsbespreking op 16 maart. Na deze bespreking gaan de
leerkrachten alles uitwerken en kijken wat er nodig is voor de kinderen. Dit doen
we op donderdagmiddag 1 april. We brengen dan ook in kaart wat de gevolgen zijn
van het afstandsonderwijs
De wijzigingen zijn in overleg en na instemming van de MR vastgelegd.
Zet u de volgende data in uw agenda:

Donderdag 4 maart, studiemiddag leerkrachten. (kinderen zijn om 12.30 uur
uit!)
Nieuwe datum! Dinsdag 16 maart, studiemiddag leerkrachten. (kinderen zijn
om 12.30 uur uit!)
Dinsdag 19 april, studiemiddag leerkrachten. (kinderen zijn om 12.30 uur uit!
De BSO is op deze middagen open vanaf 12.30 uur.

Wijzigingen personeel

Ter Doest
Juf Nele komt terug van
ouderschapsverlof en gaat
op donderdag en vrijdag
groep 6-8 draaien.

Sint-Bernardus
Juf Lizzy is nog afwezig wegens
ziekte. Meester Willard blijft haar
voorlopig vervangen op de
woensdag en de donderdag.

Sint-Jozef
Meester Sander neemt op
vrijdag ouderschapsverlof op.
Meester Willard zal hem op
deze dag vervangen.

Juf Petra staat 5 ochtenden voor
groep 3 en juf Paola doet dan
groep 4. De middagen zitten de
kinderen van groep 3-4 samen
met juf Paola.

Corona maatregelen
U heeft afgelopen week veel informatie gehad over alle
Corona-maatregelen in en om de school. Iedereen heeft zijn
eigen mening over alle maatregelen en daar krijgen wij best
wat vragen over. Belangrijk is dat wij zoveel mogelijk de
richtlijnen volgen van de overheid. Daarom willen we aan u
vragen om u aan de richtlijnen te houden. Ook als het gaat
om het dringende advies van een mondkapje dragen bij het
brengen en halen van de kinderen. Samen willen we dat de
kinderen naar school kunnen blijven gaan. Alle beetjes
kunnen helpen!

Nieuwe chromebooks

Op alle locaties zijn nieuwe Chromebooks gearriveerd. Deze
hebben we gefinancierd met Coronagelden die wij gehad
hebben van de overheid. Voor Ieder kind vanaf groep 3 is er
nu een Chromebook beschikbaar. Bij thuisonderwijs
hoeven wij geen Chromebooks meer te lenen van andere
scholen. Het is op school ook fijn dat er nu voldoende
beschikbaar zijn.

Afscheid Marina

Op vrijdag 29 januari hebben we afscheid
genomen van onze schoonmaakster Marina
op Ter Doest. Ze heeft wel 15 jaar lang onze
school schoongemaakt. Het zag er al die jaren
spik en span uit! We willen Marina bedanken
voor haar passie en inzet en de vrolijke
momenten! Marina gaat nu meer uren
schoonmaken in de zorg. We weten in deze
tijd hoe belangrijk dat werk is. We wensen haar
een daar een hele goede tijd toe!

Gym en sportbuurtwerk
Na de voorjaarsvakantie gaan we
weer gymmen in de gymzaal.
Denkt u eraan de gymspullen
mee te geven met uw kind? Ook
zal het sportbuurtwerk weer
opgestart worden

Oudergesprekken
Na de voorjaarsvakantie vinden de
oudergesprekken plaats. U heeft hiervoor
een uitnodiging ontvangen. Het is voor u en
uw kind belangrijk dat u zich inschrijft zodat
we de ontwikkeling met u kunnen
bespreken.

Namens het hele team wensen
wij u en jullie een hele fijne
vakantie!

