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Achte âlden,
Het rommelt de laatste weken. Waar we als school vaak de
dans ontsprongen merken we nu dat het steeds moeilijker
wordt om voor elke klas een leerkracht te vinden.
Op school merken we dat de besmettingen flink oplopen.
Zowel juf Martje als juf Anita zitten momenteel thuis i.v.m.
corona. We hopen dat ze beiden snel herstellen.

Van de directie
Spreekavonden (herhaling)
Corona
Verjaardagen
Agenda

Gelukkig zijn er collega’s die wel extra willen werken en konden we gebruik maken van juf
Sieb (bij de kleuters) en juf Doedt (7/8).
Het regelen van inval is best een klus, net als zorgen dat ze weten wat ze moeten doen.
Hierbij is geen tijd voor uitgebreide overdrachten en/of inwerktijd. Het zal nogal eens
voorkomen dat de dag dan ook anders verloopt dan de leerlingen gewend zijn. Dit vraagt wat
van ieders flexibiliteit. U kunt uw kind hierin ook begeleiden door aandacht voor hem of haar
te hebben en de situatie soms even te relativeren. We zijn blij met de invallers en moeten
deze ook koesteren. Wel is het goed om als ouders een ‘noodoplossing’ te hebben. Zelf had
ik van de week mijn eigen kind 3 dagen thuis. Op maandagmorgen moest ik naast het regelen
van een invaller, hiervoor ook heel snel een oplossing hebben. Uit ervaring kan ik zeggen: dat
is best een klus, het is dan fijn om dan één of meerdere opties achter de hand te hebben.
Al met al zijn we dankbaar met alle hulp die we zo hebben. We hopen dat de komende
weken een beetje rustig zullen verlopen en dat iedereen straks weer even uit kan rusten in
de voorjaarsvakantie.
Komende woensdag zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten
gebruiken die dag om te werken aan de rapporten, de
spreekavonden voor te bereiden, na te denken over ons onderwijs,
schrijven van plannen en nog vele andere zaken.
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In de week voor de voorjaarsvakantie zal er weer een moment zijn om met de leerkracht van
uw kind te spreken. Zoals het nu lijkt zal dit online zijn. U ontvangt komende week een
uitnodiging via Parro. Mochten de protocollen voor die tijd meer toelaten, dan zullen we dat
laten weten.

Het is fijn dat de quarantainemaatregelen versoepeld zijn. Kinderen hoeven nu alleen nog
thuis te blijven als ze zelf ziek zijn. Voor de precieze details verwijzen we u naar de
protocollen en de quarantainecheck. U vindt deze op
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie. Vul deze in voor uw kind en u
weet of uw kind wel of niet naar school kan.

9 feb.
Studiedag – alle leerlingen vrij
11 feb.
Rapport 1
14 & 17 feb. Spreekavond (online of fysiek)
21-25 feb. Voorjaarsvakantie

4 feb.
11 feb.

Larah
Hanna

Groep 4
Groep 3

‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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