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Coronabesmettingen in school
Helaas blijft het coronavirus ons bezig houden, zowel in privésituaties als op school.
We merken dat deze omikron variant zich razendsnel verspreid onder de leerkrachten
en de kinderen. Vorige week moest groep 1/2b naar huis en deze week moeten we
helaas groep 4 een aantal dagen thuis laten, omdat er teveel besmettingen zijn.
We proberen in deze dagen altijd dat de kinderen thuiswerk hebben waar ze mee aan
de slag kunnen. Voor vragen zijn de leerkrachten meestal beschikbaar, tenzij ze zelf
besmet zijn en ziek thuis zitten.
In groep 6, 7 en 8 worden zelftesten uitgedeeld. Elke leerling mag er per week twee mee naar huis nemen. Ook
onze leerkrachten maken van deze zelftesten gebruik.
Het kan zijn dat op de persconferentie van morgen andere maatregelen bekend worden gemaakt. We houden u
op de hoogte.

Lekker lezen!
De nationale voorleesdagen komen er weer aan. Van 26 januari t/m 5 februari geven
wij nog meer aandacht aan (voor)lezen.
Graag willen wij 26 januari op een leuke manier de aftrap geven aan deze voorleesdagen; samen ontbijten in de klas.
De kinderen mogen woensdag 26 januari in hun pyjama naar school komen.
Onder het genot van een lekker vers croissantje en een pakje drinken gaan alle kinderen
luisteren naar een mooi verhaal.
Sem is geboren!
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Op 1 januari is juf
Lisanne bevallen van
een zoon: Sem!

Dit schooljaar zijn op de volgende data studiedagen gepland. Alle kinderen zijn dan de hele
dag vrij.

Een prachtig begin
van het nieuwe jaar.
We wensen juf Lisanne en haar man veel
geluk toe!

Oud papier
We zijn nog steeds op zoek naar
vrijwilligers om te helpen bij het
oud papier ophalen. Wilt u ons helpen, mail dan naar Mark Groeneveld, mark.groeneveld@ hotmail.com.
Alvast bedankt!

•

donderdag 10 februari

•

donderdag 14 april

•

vrijdag 17 juni

•

woensdag 29 juni

MR-nieuws
Er is geen nieuws van de medezeggenschapsraad. Op dinsdag 8 februari is de volgende vergadering.

Belangrijke data
•

11 februari

rapport

•

14 t/m 18 februari

oudergesprekken

•

21 t/m 25 februari

voorjaarsvakantie

