
 

 

Schoolsluiting & Fijne Feestdagen  

Wat een gekke wending was er, door de plotselinge schoolsluiting en lockdown, opeens weer 

voor iedereen. Wij willen jullie via deze extra ouderinfo een hele fijne kerstvakantie wensen. 

Dat jullie gezond en uitgerust het nieuwe jaar mogen beginnen. En dat gunnen we onze 

leerlingen ook van harte! 

In de afgelopen weken is het team al bezig geweest met het gereedmaken van de digitale 

leeromgeving, in voorbereiding op een eventuele nieuwe periode van onderwijs op afstand. 



 

We hopen dit natuurlijk niet in te hoeven zetten en iedereen te kunnen verwelkomen na de 

vakantie op maandag 10 januari a.s. 

Wij realiseren ons heel goed wat de impact is op kinderen en ouders als een klas 

onverwachts thuis moet blijven of naar huis moet vanwege een quarantainemelding. Dit is 

helaas regelmatig voorgekomen in de afgelopen periode. Fijn dat jullie hierin begripvol en 

zorgvuldig gehandeld hebben. We zijn dankbaar dat we, ondanks alle onverwachte 

uitdagingen, toch de kinderen met een ‘kerstgevoel’ na een kerstontbijt op school of online 

gedag hebben kunnen zeggen voorafgaand aan de vervroegde kerstvakantie. 

We hopen dan ook dat jullie thuis, ondanks alle uitdagingen, er samen het beste van maken. 

Ontzettend fijn dat jullie er gehoor aan hebben gegeven om zo min mogelijk gebruik te 

maken van de noodopvang op school. Door meerdere coronabesmettingen en door 

leerkrachten die eveneens kinderen in de basisschoolleeftijd thuis hebben, was onze 

opvangmogelijkheid beperkt en op deze manier hebben we het met een klein groepje 

kinderen goed kunnen redden. Hiervoor onze hartelijke dank! 

Nogmaals een vriendelijke herinnering om nog zorg te dragen voor gymschoenen voor 

tijdens de gymles.  Vanaf januari zullen we hier strikt op gaan toezien zoals eerder aangeven 

i.v.m. de veiligheid. Geen gymschoenen is dan helaas niet meedoen met de gymles bij 

meester Thijs.  

 

Voordat we starten op 10 januari, zullen we u informeren over de laatste stand van zaken. In 

de komende periode sluiten wij even onze mailboxen om in het nieuwe jaar weer vol goede 

moed aan de slag te gaan.  

 

Veel gezondheid, sterkte en vooral ook liefdevolle aandacht voor elkaar gewenst tijdens de 

komende dagen. En via deze weg, ook alvast de allerbeste wensen voor 2022!   

 



 

 

Leuke tip: Uitzendingen 'De avonturen van Pim & Pom in het museum' 

Wel 26 afleveringen van deze animatieserie zijn vanaf 6 december 2021 elke werkdag 

rond 11.00 uur te zien bij de AVROTROS op NPO Zappelin en daarna terug te kijken 

op NPO Start en SchoolTV.nl. 

Jongensdag zondag 13 februari van 11.00-16.00u 

Doe mee, daag jezelf uit en ervaar hoe het is om op het toneel te staan! 

Een dag voor jongens van 7 t/m 12 jaar. Zowel voor jongens die graag dansen als voor 

jongens die nog niets van dans weten, nieuwsgierig zijn en willen ervaren hoe het is om 

een dansopleiding te volgen. Danservaring is niet vereist, iedereen is welkom! Wat 

voorop staat is plezier in bewegen en ervaren hoe het is om op het podium te staan. 

https://eds7.mailcamp.nl/url.php?subid=874og0qz1nyniv7&nstatid=4o112gezo&info=n9w3d0v&L=7945&F=H
https://eds7.mailcamp.nl/url.php?subid=874og0qz1nyniv7&nstatid=4o112gezo&info=n9w3d0v&L=7944&F=H


 

Tijdens deze dag vol actie krijgen de jongens les in verschillende dansstijlen, geven de 

leerlingen van de dansopleiding een voorstelling en tijdens de Q&A kunnen er vragen 

gesteld worden. Ook wordt er een korte choreografie geleerd die de jongens aan het 

einde van de dag aan elkaar en hun familie presenteren. 

Aanmelden is noodzakelijk. Geef je naam, geboortedatum en in welke klas je zit op via 

dit aanmeldformulier  

Dit kan uiterlijk tot en met zondag 6 februari, tenzij voortijdig het deelnemersaantal is 

bereikt. De aanmelding wordt bevestigd. Kosten voor deelname zijn € 25,00.  

 

https://www.koncon.nl/agenda/jongensdag-koninklijk-conservatorium-dans


 


