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Start van het nieuwe jaar 
Na een welverdiende kerstvakantie begon 
afgelopen maandag de eerste schoolweek 
van 2021. Door de lockdown-maatregelen 
moeten wij de kinderen helaas nog wat 
langer missen op school. Gelukkig hebben 
de juffen en meesters met de kinderen 
contact, via de telefoon of via de digitale 
weg.  
Voor de kerstvakantie hebben veel 
groepen al opdrachten voor het 
thuiswerken meegekregen en, vooral in de 
hogere groepen, wordt er ook goed 
gebruik gemaakt van de digitale 
mogelijkheden voor thuisonderwijs.  
In groep 8 ziet dat er als volgt uit: 
 

 

 
De kinderen uit de groepen 1-2 hebben 
ook opdrachten voor thuis gekregen: 
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De kinderen die in de opvanggroep op 
school zitten, zijn uiteraard ook hard aan 
het werk: 

Ophalen werk groep 1-2 en groep 4 
De kinderen van de groepen 1-2 en  
groepen 4 hebben een bericht ontvangen 
van de juffen over het ophalen van werk 
voor de komende week. De ouders die 
hebben aangegeven hier gebruik van te 
willen maken, kunnen maandag 11 januari 
tussen 11.00 en 11.30 uur de boekjes op 
het plein van het hoofdgebouw komen 
ophalen.  
Voor de andere groepen is de planning 
voor komende week al verzonden of via 
Google Classroom terug te vinden.  
 
Heropening school 
Zoals u weet, blijft de school in ieder geval 
tot 18 januari gesloten. Of hier 
verandering in komt, weten wij op dit 
moment niet. Net als u, wachten wij dit in 
spanning af.  

We hopen dat we u hierover in de loop 
van komende week kunnen informeren.  
Naast dat de kinderen thuis hard aan het 
werk zijn, willen wij ook graag alle ouders 
bedanken die in deze lastige periode hun 
kinderen thuis ondersteunen en helpen bij 
het werk.  
We beseffen ons dat dit niet altijd 
makkelijk is en willen de ouders daarom 
graag een groot compliment geven voor 
hun inzet en betrokkenheid! 
 
We wensen de kinderen en u heel veel 
succes en plezier tijdens het thuiswerken 
en we hopen iedereen snel weer te mogen 
ontvangen in de klassen op school.  
 
Belangrijke data 
25.01: Studiedag; ALLE KINDEREN VRIJ!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


