Week 06
Jarig
Februari
08 Sam Kerkenaar
08 Lise Huiskamp
09 Dane Moll
10 Teije Muller
11 Loes van Kooijk
12 Fien Verhoef
12 Giel Zeegers

6 t/m 12 februari 2021

groep 1-2 Annemieke
instroomgroep Eva
groep 5-6 Gwen/Ingrid
groep 5-6 Wipi Marijke
groep 7-8 Winnie
groep 5-6 Wipi/Marijke
groep 1-2 Alie

Agenda
08
Heropening school
09
MR-vergadering

Heropening van de school
Zorgt u ervoor dat maandag alle spullen weer mee naar school komen?
Koptelefoon/oortjes, werk- en lees-boeken, schriften, het etui en alle
benodigdheden die voor de schoolsluiting mee naar huis zijn genomen.
Hartelijk dank alvast!
Gymlessen gaan door
De gymlessen zullen vanaf maandag gewoon weer doorgaan. Geeft u uw kind de gymspullen ook weer
mee? Er wordt, waar mogelijk, buiten gegymd. Indien het weer dit niet toelaat wordt er in de zaal gymles
gegeven. Bij de gymzaal is een veilige in en uitloop gerealiseerd.
Defect in de warmtepompinstallatie
Een van de twee warmtepompen op het schoolplein moet vervangen worden. Dit houdt in dat de school
momenteel op één warmtepomp draait waardoor het maandag mogelijk wat frisser kan zijn in de school.
Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen en indien nodig zullen er maandag alternatieve
verwarmingselementen in de school worden geplaatst. Wilt u er met de kleding van uw kind rekening mee
houden dat het maandag mogelijk wat frisser kan zijn in de school?
Studiedag 1 maart vervalt
In verband met de maatregelen in het nieuwe onderwijsprotocol komt de studiedag van maandag 1 maart
te vervallen. Deze wordt verplaatst naar maandag 25 oktober 2021.

Op de volgende pagina vindt u de weekberichten van de bouw.

Weekberichten van de bouw
Bouw 1-2
Bouw 1-2 heeft ditmaal een separaat bericht met u gedeeld.

Bouw 3-4
We kijken ernaar uit om maandag weer met alle kinderen in de klas te starten!
Met alle maatregelen in acht nemend gaan we er weer een gezellige tijd van maken.
Mededelingen:
- Vanaf nu gebruiken de kinderen, vanwege de start van de instroomgroep, de hoofdingang om de
school in en uit te gaan.
- Het is de bedoeling dat de kinderen maandag al hun schoolspullen weer meenemen: Dat houdt in;
het laatje, de schriften, de werkboeken, de koptelefoon, de leesboeken en een etui.
- Voor degenen die een chromebook in bruikleen hebben: graag schoon retour met oplader.
- Denken jullie ook aan de gymspullen voor de gymles op vrijdag? Zonder sportkleding en
binnensportschoenen kunnen de kinderen helaas niet meedoen.
- Tot nader order gaan de zwemlessen op maandagmiddag nog niet door.
- Het ziet ernaar uit dat het een mooie winterse week wordt. Doet uw kind sneeuwlaarzen aan? Dan
vinden we het fijn als ze in de school op sloffen lopen.
- Vanaf a.s. donderdag start er een stagiaire in de groep van Petra en Marleen. Hieronder stelt zij
zichzelf voor:
Hoi ik ben Kirsten van Urk, ik ben 17 jaar oud en ik zit in mijn eerste jaar op de PABO aan de
Hogeschool van Utrecht. Afgelopen half jaar heb ik hier al in groep 5-6 stage gelopen. Vanaf
februari zal ik bij uw zoon of dochter in groep 3-4 stage komen lopen. Ik zal er elke donderdag zijn
en eens in de zoveel tijd ben ik er de hele week bij. Tijdens de stage zal ik vooral leerlingen gaan
observeren en zelf ook lesjes geven. Ik heb er ontzettend veel zin in!
Nogmaals dank voor al jullie inzet van de afgelopen online-onderwijstijd.

Bouw 5-6
Er is deze week geen aanvullend bouwbericht voor groep 5-6.

Bouw 7-8
Er is deze week geen aanvullend bouwbericht voor groep 7-8.

