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AGENDA
ma.
08-02

De school gaat
weer open.
- onder
voorbehoud -

site: www.bs-decaegh.nl

Vr ijdag 19 f ebr u ar i WEL sch ool.
Op vrijdag 19 februari staat er een studiedag van het
team in de jaarplanning. Deze studiedag wordt
geannuleerd. De kinderen hebben op deze dag WEL
school en er wordt op deze dag lesgegeven.
(uiteraard onder voorbehoud, het kan zo zijn dat op 19
februari de basisscholen in Nederland nog zijn gesloten).

OPEN OCHTEND
din sdag 9 f ebr u ar i 2021
08.35-11.30 uur

Op din sdag 9 f ebr u ar i organiseren we van 8.35 t / m 11.30 u u r voor nieuwe ouders en
toekomstige leerlingen (2- en 3 jarigen) een inloopochtend op school. Ouders,
waarvan de zoon of dochter in de toekomst naar de basisschool gaat, krijgen op deze
ochtend de gelegenheid om de school te zien en een kijkje te nemen in de
kleutergroepen.
I.v.m . de Covid-19 m aat r egelen gr aag voor af een af spr aak m ak en via de m ail
dir ect ie.decaegh @sk ow f .n l of t elef oon (0226-451375).
We maken per gezin een individuele afspraak zodat er geen grote groepen in de school
rondlopen.
Wij st ellen h et op pr ijs als u dit ber ich t (in dien van t oepassin g) deelt in u w
f am ilie-, vr ien den - of k en n issen k r in g.
We hanteren tijdens deze inloopochtend de gestelde richtlijnen / adviezen m.b.t.
Covid-19.

On lin e m edia en k in der en
Het is een hele uitdaging voor ouders.
GGD Hollands Noorden biedt op donderdag 28 januari 2021 van 20.30-21.15 uur
de online lezing ?Uw kind op internet? Van schermtijd tot TikTok?aan.
U krijgt praktische en concrete opvoedtips. Sociale media hebben een grote
aantrekkingskracht, niet alleen op kinderen...ook ouders brengen veel tijd door
achter een scherm. Tijdens de online lezing neemt Bamber Delver, expert op het
gebied van kind en media, u mee in de digitale belevingswereld van kinderen. U
krijgt een goede indruk van wat kinderen ervan kunnen leren en waar u als ouder
op moet letten. Ook reikt Bamber tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt
omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. U kunt zich aanmelden
via de website van GGD Hollands Noorden, bij onderdeel cursussen.
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN HARTE!

28-01 Silva Laan 5A
28-01 Mees Wijnker 1/2D

31-01 Liza Keuning 4A

29-01 Froukje Braas 3A

02-02 Thijmen Kok 1/2D

30-01 Chalissa van Buuren 5B

04-02 Bink Nuberg 6A

30-01 Yorick Kaag 6A

04-02 Jolet van Stralen 1/2D

30-01 Arush Kamta 3B

04-02 Niva Wessels 3B

30-01 Doortje Laan 1/2C

06-02 Daley Wijnker 1/2C

31-01 Wessel van Hilst 5A

07-02 Linde van den Berg 8A
10-02 Lena Bruin 4B

