NIEUWSBRIEF
februari 2021
Interessante
informatie:
februari
Inschrijving leerlingen
vrijdag 5 februari
Warme Truiendag
woensdag 17 februari
1e Rapport
vrijdag 19 februari
GEEN Studiedag Team
Gewoon school!
Opbrengst Goede
doelen 2020-2021
4 jan
11 jan
18 jan
25 jan

€ 00,00
€ 00,00
€ 00,00
€ 16,85

TOTAAL

€ 506,30

De basisscholen gaan weer open!
In het afgelopen weekend werd bekend dat de basisscholen vanaf
maandag 8 februari weer open gaan. Dat vinden wij goed nieuws!
Het is voor alle kinderen goed dat ze weer naar school kunnen, want
uiteindelijk is onderwijs op afstand een noodoplossing die wij heel
graag weer inruilen voor gewoon fysiek onderwijs in de klas.
Natuurlijk blijven er vragen en zorgen over de veiligheid, maar wij
gaan er van uit dat in de komende week meer duidelijk zal worden
over de voorwaarden waaronder de scholen open gaan.
Zodra hierover meer bekend is zullen wij u informeren.
Huwelijk juf Annelies
Op dinsdag 2 februari hoopt juf Annelies Bakker in het huwelijk te
treden met haar Nelson. Een huwelijk in coronatijden ziet er anders
uit dan onder normale omstandigheden, daarom zal het huwelijk in
kleine kring plaatsvinden. Niettemin is je huwelijksdag een heel
bijzondere dag en we hopen dat Nelson & Annelies met volle teugen
van deze dag kunnen genieten. Grote feestelijkheden staan voor later
op het programma, maar wanneer dat is, is nu niet bekend.
Nelson & Annelies gaan wonen op het adres van de juf:
Jonkerstraat 14a
2953 XH Alblasserdam
We wensen het bruidspaar veel zegen toe!

Inschrijving leerlingen
De inschrijving van leerlingen organiseren we dit jaar anders dan u van ons gewend bent.
Ouders die hun kind willen inschrijven als leerling van onze school nodigen we uit contact
met ons op te nemen om een kennismakingsmoment af te spreken.
Dat kan vanaf nu.
Kinderen die vóór 1 oktober 2022 4 jaar hopen te worden, kunnen worden opgegeven.
Informeert u ook nieuwe ouders in uw omgeving? Het is fijn als we alle inschrijvingen uiterlijk
12 februari binnen hebben. Dat helpt ons bij het maken van toekomstplannen.
Open lessen
De geplande open lessen van woensdagmorgen 3 februari gaan dit schooljaar niet door. U
begrijpt dat dit onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Volgend jaar beter?
Rapport
Op woensdag 17 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Dit
geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de kinderen die dit jaar in groep 1 gestart zijn. Dat
is dus een week later dan de oorspronkelijke datum. U snapt wel waarom.
Studiedag Team
De studiedag van vrijdag 19 februari gaat niet door. Door de lockdown zijn er geen
toetsgegevens beschikbaar waardoor we de studiedag hebben verschoven naar vrijdag
26 maart. Vrijdag 19 februari wordt hierdoor weer een gewone schooldag.

Oudergesprekken
Ook de oudergesprekken die gepland stonden voor eind februari gaan niet door. Om meer
toetsgegevens erbij op tafel te hebben, verplaatsen we deze avonden naar de week van
22 – 26 maart.
De leerkrachten nemen in die week telefonisch of digitaal contact met u op om over uw kind
in gesprek te gaan. Voor groep 8 gelden deze gesprekken niet, omdat de
schoolkeuzegesprekken al eerder in februari zijn gehouden.
Warme Truiendag
Op initiatief van de leerlingenraad doen we op vrijdag 5 februari
weer mee aan de nationale warme truiendag. Alleen zijn de meeste
leerlingen thuis, dus zal daar de verwarming op een laag pitje gezet
moeten worden.
Het idee achter de Warme Truiendag is simpel: Trek gewoon een
warme trui aan! En zet vervolgens de verwarming een standje lager.
Op die manier besparen we energie en dat is nu net wat de Vereniging
Klimaatverbond Nederland wil! Het is mooi dat juist de jeugd hier
aandacht heeft. Vandaar dat we dit plan graag ondersteunen!
Parro
Vanaf 1 februari gaan ook de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 werken met PARRO. In de loop van de
komende weken zullen de leerkrachten het gebruik van de ouder-app gaan opstarten. De
ervaringen in groep 1/2 zijn erg positief, dus de app bewijst een extra impuls te zijn voor
goede en nauwe contacten tussen ouders en school.

