Agenda

Start samen op school?

Nieuwjaar
Allereerst voor jullie allemaal een heel mooi, gezond en positief en creatief 2021 gewenst!!
Wij hadden jullie graag persoonlijk de hand geschud en elkaar willen aankijken, maar
helaas...dat zit er nog even niet in.

Inmiddels, zo na de kerstvakantie, is iedereen druk met thuisonderwijs. Wij realiseren ons
goed dat dit voor ouders best een uitdaging is. Onze complimenten voor jullie. We merken
dat er hard wordt gewerkt omdat we de producten via meet en mail op school kunnen zien.
Geweldig al die creatieve kinderen.
De leerkrachten zijn ook druk bezig met meets, Classrooms, gesprekken en de opvang op
school. Het online lesgeven en het thuisonderwijs heeft dus weer zijn weg gevonden.

Na de lockdown start onze nieuwe kleutergroep, groep 1B, met juf Christine en juf Ingrid
(de Jong). We gaan juf Ingrid vragen of zij zichzelf wil voorstellen in de volgende Info.

Alle nieuwe kleuters staan te trappelen van ongeduld. Zij willen zo graag naar school, maar
ook zij moeten nog even wachten. Wij willen hen wel alvast welkom heten: Mila, Xain,
Philip, Olivia, Tomás en Bram.

Leuk ander nieuws is dat Juf Ellenoor op de maandag weer terug is van haar verlof. We
hebben haar een tijd moeten missen omdat ze heerlijk aan het genieten was van haar mooie
gezin. Zij wordt de maandagen de juf van groep 3. Juf Siglien blijft de juf van groep 3 op
dinsdag t/m vrijdag.

In groep 4 is ook een kleine wijziging. Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Anita de
leerkracht en juf Hester op dinsdag en woensdag. Juf Anita zal op woensdag andere
(ondersteunende of inval) taken voor haar rekening nemen.

Notulen MR
In december 2020 zijn de MR-leden samengekomen voor een vergadering waar onder
andere de onderwerpen 'Nieuwe schoolleider' en 'corona update' besproken zijn. Als je de
notulen wilt lezen, klik dan hier.

