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Studiemiddag 21 januari gaat niet door 

In verband met de sluiting van de scholen kan de geplande studiemiddag van donderdag 21 januari niet 

doorgaan. In de loop van dit schooljaar zullen we met een nieuwe datum komen. 

Oud papier 

In februari zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het 
oud papier. We willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn ge-

sloten containers, dus de dozen kunnen er niet ingegooid worden.  

De vaders die deze maand ingepland worden, hoeven dus niet te helpen. 

De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur. 

Gelukkig nieuwjaar! 

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u natuurlijk alle-

maal een heel goed en gezond 2021 wensen. We zijn dit jaar op een bijzon-

dere manier gestart met online lesgeven. Laten we hopen dat we elkaar snel 

weer in goede gezondheid zien.  

Les op het chromebook 

Wilt u er—samen met uw kind—aan denken om ‘s avonds het chromebook aan de oplader te leggen. Het is voor 
de kinderen onplezierig als tijdens de les blijkt dat de batterij leeg is van het chromebook. Ook kinderen die op 

school komen voor noodopvang vragen we met een ‘vol’ chromebook op school te komen. 

Wat voor leerkrachten erg vervelend is, is dat kinderen tijdens de lesmomenten aan het eten of drinken zijn. We 

willen u vragen daar op te letten.  

Bijlage:  

 informatie 

bibliotheek 

Noodopvang kinderen. 

Nu we voorlopig nog niet naar school gaan en het online onderwijs doorgaat, zullen we ook noodopvang voor  

kinderen met ouders met een cruciaal beroep blijven verzorgen. Bij ons op school wordt daar, net als u waar-

schijnlijk vanuit de landelijke media hebt vernomen, veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Voor de leerkrachten is dit een hele klus. Er wordt vol enthousiasme online les gegeven, maar er moet ook een 

oogje in het zeil gehouden worden bij de kinderen die op school zijn. Dit valt niet altijd mee. 

Daarom willen we u vragen om alleen in uiterste noodzaak een beroep op ons te doen. Op die manier kunnen we 

er samen voor zorgen dat het online lesgeven op de goede manier gebeurt. 

De kinderen die gebruik maken van de noodopvang, krijgen hetzelfde lesaanbod als de kinderen die vanuit huis 

werken. Zij nemen deel aan de online lessen en wanneer zij geen les hebben, blijven ze in de eigen groep en zijn 

daar zelfstandig aan het werk, of aan het spelen. 

Voor de noodopvang van volgende week vragen we uw kind(-eren) op te ge-

ven. Dit geldt ook voor de kinderen die de afgelopen weken aanwezig zijn 

geweest. Bij geen opgave rekenen we niet op de komst van deze kinderen!  



Het thuiswerken in groep 4 

De kinderen van groep 4 zijn alle ochtenden keurig op tijd online. Ze doen ook goed mee en zijn ook erg gezellig 
gelukkig is er naast het lesgeven ook af en toe wel tijd voor een gezellig kletspraatje. 
Naast de gewone opdrachten van elke dag zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, hebben we ook tijd 
voor andere opdrachten. We zijn aan het tekenen, knutselen en muziek luisteren. 
Afgelopen woensdag mochten de kinderen zelf een emoticon ontwerpen. In de klas zijn ze er druk mee bezig 
geweest, maar ook thuis, zie foto. Gelukkig is ze niet echt boos. 
 
Juf Ankie 
 

 
 
 
 
 

Thuiswerken groep 5-6 

Inmiddels hebben we alweer twee weken thuis-

werken achter de rug. Inloggen, instructiemomen-

ten volgen, uitloggen en dan thuis aan de slag. 

Voor de één lukt het vrij goed, voor de ander is 

het soms nog wel eens lastig. Gelukkig is er (bijna) 

iedere dag een vragenuurtje en kunnen jullie met 

al jullie vragen bij ons terecht.  

Wij missen jullie op school, maar we moeten nog 

even volhouden.  

 

Tip: 

Blijven jullie ervoor zorgen dat je tijdens de in-

structiemomenten naar het toilet bent geweest? ;)   

Goed weekend en graag zien we jullie allemaal 

weer online op maandagmorgen! 

Juf Dorien 



 


