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We hebben twee weken schoolsluiting
achter de rug.
Twee weken waarin de kinderen vanuit
huis hebben gewerkt aan opdrachten
die in de Classroom klaar staan en die
via de MEET door juf of meester worden uitgelegd.
We zijn trots op de kinderen, maar ook
op ouders en grootouders die hen begeleiden. Gelukkig weten velen van u
de leerkrachten te vinden via Parro,
Hangout of de MEET om te overleggen
over zaken die vragen oproepen.
Wat de komende tijd ons brengen gaat
is nog onzeker. Zekerheden zijn de
sluiting in week 18 januari en de start
van het continurooster vanaf maandag
1 februari.
Of dat in een fysieke lesomgeving zal
zijn? We weten het na de nieuwe berichten van (demissionair) premier
Rutte.

De komende periode
Agenda
Maandag
Vrijdag

18 januari
t/m
22 januari

• Onderwijs op Afstand.

Maandag 18 februari t/m vrijdag
22 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.

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.

Extra aandacht voor
Gevonden voorwerpen
Van de nood een deugd maken. We maken van de lege school gebruik om af en toe
eens te kijken wat er opgeruimd kan worden. Hier de gevonden voorwerpen die vragen om hun eigenaar. Herkent u iets? Stuur een berichtje via Parro aan de leerkracht
van uw kind. Als de school open gaat, geven we het mee.
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Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
In de afgelopen week waren
9 januari: Wesley (gr7)
12 januari: Douwe (gr8)
jarig.
We hopen dat jullie een mooie dag hebben
gehad.
De komende weken zijn
17 januari: Maud (gr3)
20 januari: Bram (gr3)
jarig.
We feliciteren jullie van harte en hopen dat
jullie een mooie dag zullen hebben.

Uitsmijters
We feliciteren van harte juf Carine, die woensdag 13 januari haar 40-jarig onderwijsjubileum vierde. Juf Carine is gestart als leerkracht middenbouw op de Bonifatiusschool aan de Spanbroekerweg. Na een aantal jaren ging ze met haar man een wereldreis maken. Bij terugkomst ging ze eerst als vrijwilliger op ’t Ruimteschip werken,
voordat ze via groep 5, jaren groep 3 nu in groep 1-2 werkt. Later komen we uitgebreider terug op dit jubileum. Voor nu: van harte, juf Carine met deze mijlpaal.

