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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief januari 2021. Heeft u na het lezen of op een ander moment vragen,
dan bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken.
Schoolopening 8 februari
Al meer dan 6 weken zijn de scholen gesloten voor de kinderen. Een lange periode, waarin toch veel werk is verzet.
Door de kinderen, door u en door de leerkrachten. Door samen te werken is er veel gelukt. De kinderen zijn blijven
oefenen, blijven leren en blijven ontwikkelen. Natuurlijk is dit niet altijd makkelijk en wordt dit steeds lastiger voor
iedereen. We weten dat op maandag 8 februari de school weer open mag.
Gewoon onderwijs op school, in de klas bij de juf of bij de meester. Samen met de klasgenootjes leren en spelen.
Steeds vaker horen we dat de kinderen hier naar uit kijken. Wij doen dat ook en u vast ook.
De volgende Nieuwsbrief sturen we op donderdag 4 februari. Dan is er duidelijkheid over wat er mag op school. Als
de kinderen weer naar school mogen, komen er richtlijnen, anders dan na de lockdown in maart en april vorig jaar.
In de volgende nieuwsbrief zullen we hieraan aandacht besteden. We willen binnen de richtlijnen zoveel mogelijk
het gewone schoolritme aanhouden.
Morgen is er een Webinar van de besturen en de PO-raad, daarna zullen zij gaan afstemmen met het Ministerie. De
afspraken die er uit dit overleg komen zullen wij daarna krijgen. Natuurlijk betekent dit ook iets voor onze
schoolorganisatie. We streven er vanzelfsprekend naar om dit zo spoedig mogelijk met u te communiceren.
De komende week krijgen de kinderen nog onderwijs op afstand. We wensen de kinderen samen met u veel succes
hierbij. Hopelijk lukt het om leren en plezier samen te laten gaan.
Een verdrietig bericht
Gisteren ontvingen wij het verdrietige bericht van het overlijden van onze oud-conciërge Tjitske Issakson. Wij
herinneren haar als een zorgzame, vrolijke collega die zich moedig staande hield in de periode van ziekte. We
wensen de familie en speciaal haar kleindochter Sylvie Verbeek, veel sterkte toe met het verlies.
De uitvaart vindt vrijdag, in besloten kring plaats. Geen bloemen gewenst.
Als u dat wenst kunnen wij wel tekeningen van de kinderen en uw kaarten afgeven bij de familie. Dit is iedere
ochtend mogelijk tot uiterlijk donderdagochtend. Graag overhandigen bij Annelies.

Met vriendelijke groet,
Louisa Pattiwaël.

