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Schooljaar 2020-2021

Achte âlden,

21 januari 2021

In dit Skoallepraatsje:
Van De Directie

Helaas hoorden we deze week dat het
Het Schoolplein
thuisonderwijs nog iets langer blijft. We
doen met elkaar ons best om zo goed
Oudertevredenheidsonderzoek (Oto)
mogelijk een programma te maken en
Vanuit Het Bestuur
hulp op afstand te bieden aan de
leerlingen. We horen enthousiaste
Agenda
verhalen over kinderen die genieten van
het bezig zijn, maar we merken ook dat
het in sommige gezinnen best pittig is.
Denk goed om elkaar, we vragen niet het onmogelijke! U als ouder weet het
beste waar de grenzen liggen in deze situatie. We hopen over niet al te lange tijd
het onderwijs hier op school weer op te kunnen pakken.

Onder schooltijd zien we dat kinderen die vroeg klaar zijn met hun werk graag
komen spelen. Voor de kinderen in de noodopvang, die zowel ’s ochtends als ook
’s middags aanwezig zijn leidt dit af. Onder schooltijd is de school en het plein
alleen beschikbaar voor de noodopvang.

Alle ouders hebben een link ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek.
Vandaag is de laatste dag om deze in te vullen. Denkt u hier nog even aan?
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Het bestuur bestond de laatste jaren uit 6 leden, te weten de voorzitter, de
adjunct, de penningmeester, de secretaris, de gebouwenbeheerder en een pr-lid.
Sjoukje Stiemsma heeft het bestuur na haar termijn verlaten. Het bestuur heeft
besloten met 5 leden verder te gaan. Voorheen bestond het bestuur ook uit 5
leden en daar heeft de school jarenlang goed mee uit de voeten gekund. Mocht
op termijn blijken dat een 6e bestuurslid toch wenselijk is, dan zal er een nieuwe
zoektocht worden opgestart.

21 januari
2 februari
8 februari

uiterste inleverdatum OTO
informatie over wel of niet opstarten fysiek onderwijs
start fysiek onderwijs of verlenging thuisonderwijs
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