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Het was een vreemde afsluiting van het
kalenderjaar 2021. Door de corona-beperkingen moesten we snel schakelen.
Eerst om de kerstactiviteiten goed te
kunnen afronden. Groep 7
voerde dinsdag 2x de
kerstmusical
‘Pais en Vree’
op voor de
kinderen van
de school, de
kerstkaarten
in het kader
van de actie
#klein gebaar
zijn versneld rondgebracht. Ook de
kerstversiering werd versneld opgeruimd.
De volgende schakeling betrof het
klaarzetten van de thuiswerkactiviteiten
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voor de laatste paar dagen voor de
Kerstvakantie.
Dan is het nu 2021 en staan we voor de
tweede keer voor een periode van
thuiswerken. Met
de kennis en de
ervaringen van
de eerste periode zetten we de
schouders er
weer onder. Via
Parro zijn alle
ouders op de
hoogte gebracht
van de aanpak in
de verschillende
groepen.
We wensen u en de kinderen een gezond en voorspoedig 2021. We spreken
de hoop uit dat uiteindelijk corona dit
jaar minder ons leven zal bepalen.

De komende periode
Agenda
Maandag
Vrijdag

4 januari
t/m
15 januari

• Onderwijs op Afstand.

Maandag 4 januari t/m vrijdag 15
januari: Onderwijs op Afstand
Op basis van de informatie uit de
Nieuwsbrief 11 Samen naar
Samenwerking (klik HIER) gaan we de
komende 14 dagen aan de slag.

Jarigen

Iedere groepsleerkracht heeft in Parroberichten informatie gedeeld over
instructietijden en waar werk te vinden
is.
In deze periode is de school dicht en
zijn geplande activiteiten gecanceld.

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
In de Kerstvakantie waren
25 december: Mika (gr1)
26 december: Kimberly (gr8)
27 december: Milan (gr2)
jarig.
We hopen dat jullie een mooie dag hebben
gehad.
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De komende weken zijn
4 januari: Luna (gr6)
8 januari: Tim (gr6)
9 januari: Wesley (gr7)
12 januari: Douwe (gr8)
jarig.
We feliciteren jullie van harte en hopen dat
jullie een mooie dag zullen hebben.

Uitsmijters

