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Agenda
AGENDA WEEK 01
maandag

18 januari

dinsdag

19 januari

woensdag

20 januari

donderdag

21 januari

vrijdag

22 januari
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AGENDA WEEK 02
maandag

25 januari

dinsdag

26 januari

woensdag

27 januari

donderdag

28 januari

vrijdag

29 januari

zaterdag

30 januari

maandag

01 februari

dinsdag

02 februari

woensdag

03 februari

donderdag

04 februari

vrijdag

05 februari

1e werkdag juf Saskia
Oud papier

AGENDA WEEK 03

Juf Saskia
Het zwangerschapsverlof van Saskia is alweer bijna afgelopen. Donderdag 28 januari begint ze weer.
Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, maar we gaan Demi wel heel erg missen. Demi is een
zeer waardevolle collega gebleken en een heel goede juf. Gelukkig is er voor Demi alweer een plekje
waar ze straks kan invallen. We wensen Demi hier heel veel succes en gelukkig blijft onze school
haar stamschool. Dus is er geen invalwerk, dan zien we Demi gewoon bij ons op school.

Bedankje!!!
Dit klinkt misschien een beetje gek, maar we willen jullie heel erg bedanken voor jullie fantastische
hulp bij het online lesgeven. We merken echt dat jullie er zijn en de kinderen goed helpen. Wij zijn
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hier zó blij mee, want het maakt het voor ons een stuk makkelijker.

Lock down verlengd
Zoals jullie allemaal hebben kunnen horen is de lock down verlengd. We vinden dit heel erg jammer,
hadden de kinderen ook liever weer gewoon in de klas, maar het is niet anders. Beelden als in
Engeland willen we hier liever niet. We houden jullie steeds zo goed mogelijk op de hoogte, blijven
op deze wijze de lessen verzorgen en mocht er materiaal gehaald moeten worden dan zullen de
leerkrachten dit via Klasbord aan de groep laten weten. En natuurlijk kunnen jullie ook altijd even
bellen of mailen, want er zijn altijd wel mensen op school. En ondanks sommige berichtgevingen,
zou ik mij niet te bang maken over mogelijke achterstanden van kinderen. Zoals we nu lesgeven, en
zoals jullie nu ondersteunen en helpen, zal dit echt niet zo’n vaart lopen.
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Storingen MOO
Ja en dan doen we zo goed ons best met z’n allen en dan worden we uit MOO gegooid of komen we
er niet in. Vorige week was dit echt wel een vervelend probleem. Gelukkig konden de kinderen ook
nog met ander werk aan de slag. Vanuit ons bestuur is contact opgenomen met Heutink en die
hebben het probleem gelukkig op kunnen lossen. Bij deze Klaeterinfo vinden jullie dan ook een brief
van Heutink met hun excuses voor het ongemak.

Voorleesdagen
Normaliter zouden volgende week de Voorleesdagen beginnen. Jammer genoeg kan dit nu niet op
school. Maar we zijn natuurlijk niet voor een gat te vangen…..de bibliotheek heeft allerlei lees- en
voorleesinformatie voor ouders gevonden. Dit kunnen jullie lezen in de bijgevoegde brief van de
bibliotheek. Verder zou het fantastisch zijn als jullie thuis ook een mooi voorleesboek hebben, dat je
dan aan je kind (eren) kunt voorlezen. Kinderen genieten altijd van voorlezen!!

Subsidiegeld
Zoals jullie weten hebben we als school na de eerste lock-down subsidie aangevraagd vanuit het
ministerie. Deze subsidie hebben we gekregen en hiervoor gaan de kinderen van groep 3 en 4 iedere
vrijdagmiddag naar school. De subsidie is eigenlijk maar bedoeld voor 8 kinderen, maar wij zetten
het zo breed mogelijk in. Wel moet er een gedegen verantwoording komen dus kunnen we jammer
genoeg niet materialen voor andere groepen aanschaffen. Maar we hebben natuurlijk heel goed
gekeken wat er wél mogelijk is. En daarom hebben we 2 programma’s aangeschaft, één voor
rekenen en één voor taal ( reken- en taal blobs). Deze 2 programma’s kunnen we inzetten voor de
hele school. Kinderen kunnen hier thuis op de computer mee werken en ervaren het als een leuk
spel. Binnenkort krijgen de kinderen de inlog gegevens en kunnen ze hier dus ook thuis mee aan de
slag.
Verder hebben we de uitgebreide kist Met Sprongen Vooruit voor groep 3 en 4 aangeschaft en zullen
er nog veel leesboekjes in deze groepen komen. En zoals al uitgelegd, steken wij er als school ook
extra tijd in, want Ina en ik blijven tot de zomervakantie deze inzet voor groep 3 en 4 doen. Dat is
ook de reden dat we deze groepen nu apart les geven. Zo doen we al het mogelijke om een goede
basis voor de kinderen te leggen.

Oud papier
Zaterdag 30 januari wordt het oud papier weer opgehaald.
De volgende ouders staan bij de routes:
Route 1: Hornstra 431475/ Strampel 476031
Route 2: Van der Linde 0623709913/Zeeman 0681034733
Route 3: Zijlstra 430346/ Banda 433227
Mocht je niet kunnen, wil je dan zelf voor vervanging zorgen.

Alvast noteren
16 februari
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