Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

Achte âlden,

7 januari 2021

In dit Skoallepraatsje:

Zo werden we aan het einde van 2020
weer geconfronteerd met een nieuwe
lockdown die ook gevolgen heeft voor ons
onderwijs. Wie had dat kunnen denken.

Van de directie
Lockdown
Noodopvang
Oudertevredenheidsonderzoek (OTO)

We zijn het nieuwe jaar gestart op zeer
rustige wijze. Ik wilde u alleen een
gezegend jaar toewensen, maar op het
moment van schrijven kan ik nog niet in
Parro komen.

Agenda

Dus bij deze wens ik u allen ‘folle lok en seine foar 2021!’ Opdat we een mooi jaar
tegemoet mogen gaan waarin de wereld langzaam weer ‘normaal’ wordt.

Zoals te verwachten was, is er na een vakantie meestal een opstartprobleem met
alle digitale middelen. Met name in het thuiswerken merken we er des te meer
van. Op school stap je flexibel over op een andere les, maar thuis kan dit niet en…
wat niet lukt, dat wil even niet. Ook Parro kampt vaak met storingen helaas…
Het vermoeden bestaat dat deze lockdown voorlopig nog niet over is en het is
maar de vraag of we na volgende week allemaal of deels weer naar school
kunnen. Op 12 januari is de persconferentie waarin we dit zullen horen. Op 14
januari zullen we u informeren over het vervolg.
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Voor alle ouders is het omschakelen om de kinderen thuis onderwijs te laten
volgen. We doen een beroep op iedereen om de opvang zoveel mogelijk
onderling te regelen. Mocht dit niet lukken én werkt u in een cruciale
beroepsgroep, neem dat contact op met de directie via de mail of telefonisch
(ma, di.ochtend, do). Als school gaan we dan kijken of we de opvang samen wél
rond kunnen krijgen. Deze noodopvang is alleen onder schooltijd.

U ontvangt binnenkort een link naar het oudertevredenheidsonderzoek. We
hopen op zoveel mogelijk respons voor een betrouwbaar resultaat. De enquête is
beschikbaar tot en met 21 januari.

12 januari
14 januari
21 januari

persconferentie over landelijke maatregelen
informatie over vervolg lockdown of opstarten onderwijs
uiterste inleverdatum OTO
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