SK YLI N E H I GH

Nieu w sbr ief

N EW SLET T ER

Sch ooljaar 2020-2021 n u m m er 10
10-m in u t en
gespr ek k en
Volgende week, vanaf 25
januari, zullen er voor alle
kinderen van groep 3 t/m 8
individuele gesprekken
ingepland worden, waarbij de
ouder(s) ook mogen
aanschuiven. Een soort
10-minuten gesprek om als
kind even alleen met de
leerkracht te kunnen spreken.
Wat lukt goed thuis? Waar
loop je tegenaan? Ouders
kunnen ook met de leerkracht
spreken, maar de nadruk ligt
op het contact met het kind. U
kunt zich via Parro inschrijven.
Om hier tijd en ruimte voor te
maken voor de leerkrachten,
zullen er op woensdag 27
januari géén live instructies,
Meetmomenten en
vragenuurtjes zijn. De
kinderen werken deze dag
zelfstandig aan de opdrachten
van de weektaak.

STUDIEDAG VERVALT
Op vrijdag 15 februari staat er
Groep 8 is vandaag op de fiets
een
studiedag
in dehun
vertrokken
naar gepland
Bakkum voor
jaarkalender.
Op deze
dagWe
jaarlijkse driedaagse
kamp.
zouden
wijheel
de resultaten
de
wensen ze
veel plezier van
en een
Cito
analyseren
paar toetsen
onvergetelijke
dagen met
toe!
elkaar.
Deze studiedag komt te
vervallen., we hebben dan
simpelweg nog geen Cito
resultaten. Omdat wij het in
deze periode wel heel
belangrijk vinden om onze
resultaten goed te analyseren,
zullen wij op een andere dag
alsnog een studiedag
inplannen. Wij zullen u ruim
van tevoren over de datum
agna.
informeren.

Oph aalm om en t
Nu de lockdown langer duurt,
hebben de kinderen nieuwe
schoolmaterialen nodig. Op
vr ijdag 22 jan u ar i kan er een
nieuw pakketje opgehaald
worden volgens onderstaand
rooster:
14.15 - 14.35 uur: achternaam
A t/m F
14.40 - 15.00 uur: achternaam
G t/m L
15.05 - 15.25 uur: achternaam
M t/m S
15.30 - 15.50 uur: achternaam
T t/m Z

AGENDA
De school is in ieder geval tot 8 februari gesloten, onderwijs vindt
op afstand plaats.

Do 21 jan

Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij

Vr 22 jan

Ophaalmoment schoolmaterialen (zie rooster
in deze nieuwsbrief)

Vanaf 25 jan

10-minuten gesprekken voor groep 3 t/m 8

UW KIND OP INTERNET

OPEN OCHTENDEN NIEUW E OUDERS

In deze tijd van onderwijs op

Normaal gesproken organiseren wij voor nieuwe ouders met

afstand is het onvermijdelijk dat

kinderen die in het nieuwe schooljaar 4 jaar worden een open

uw kind veel voor een

avond. Deze stond voor dit jaar gepland op 16 februari. Door alle

computerscherm zit. Naast de

Corona maatregelen komt deze open avond te vervallen.

opdrachten die digitaal

In plaats daarvan organiseren we 3 open ochtenden om onze

gemaakt moeten worden, de

school te bezoeken. Op vr ijdag 5 m aar t , w oen sdag 10 m aar t en

instructiefilmpjes en de live

w oen sdag 17 m aar t zetten wij onze deuren open voor nieuwe

momenten met juf, zal uw

ouders. Op deze ochtend kunnen zij het gebouw bekijken, de

(oudere) kind ook de

sfeer proeven, hun vragen stellen en kennismaken met de

mogelijkheden ontdekken om

medewerkers. Hun peuter mag tijdens het bezoek even lekker

via sociale media in contact met

meespelen in de kleutergroepen.

anderen te komen. We weten

Gezien de Corona maatregelen wordt er met tijdsblokken

dat er in deze contacten helaas

gewerkt, zodat er niet teveel personen tegelijk aanwezig zullen

soms zaken gebeuren die niet

zijn tijdens de rondleidingen.

gewenst zijn. Hoe kan je hier als
ouder toezicht op houden en

Daarom vragen wij geïnteresseerde ouders zich voor 17 f ebr u ar i
aan te melden via directie.wulfram@skowf.nl.

goed mee omgaan?
Kent u ouders in uw familie-, vrienden- of kennissenkring of in uw
De GGD Hollands Noorden
biedt een (gratis) online lezing
aan, waarin zij ouders

buurt met een peuter die volgend schooljaar 4 jaar wordt?
Maakt u ze dan attent op onze open

praktische en concrete

ochtenden.

opvoedtips geven op het gebied

Wij zien er naar uit hen te mogen

van sociale media. Van harte

ontvangen!

aanbevolen!
In de bijlage bij deze
nieuwsbrief leest u er meer
over.

BIJLAGEN
- Informatie over online lezing "Uw kind op
internet; van schermtijd tot TikTok" van
GGD Hollands Noorden

- Nieuws van jeugdbieb Hoogwoud

