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Nieuwe leerling
Deze week komt Anna voor het eerst helemaal meedoen (online) bij de kleuters. We hopen dat Anna
een heel fijne verjaardag heeft en het ook ontzettend naar haar zin zal hebben bij ons op school.

De beste wensen
Vanaf deze plek willen we iedereen een ontzettend gezond en gelukkig 2021 wensen!! En we hopen
dat we zo snel mogelijk weer een beetje naar het oude normaal kunnen gaan. Het jaar 2020 blijft
een heel bijzonder jaar, dat we niet snel zullen vergeten. Dit jaar heeft alles even op z’n kop gezet,
maar zeker ook goede dingen gebracht. We weten nu heel goed wat echt belangrijk is in het
leven…en dat is zeker niet iets materialistisch.
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Terugblik op kerst
Vlak voor de vakantie hoorden we dat de scholen toch plotseling allemaal dicht moesten. Dit hadden
we echt niet verwacht. Toch kun je dan zien waar we als klein schooltje met z’n allen groot in zijn!
Het knutselen en het kerstdiner hebben we, in samenwerking met onze fantastische ouders, een dag
naar voren kunnen halen! Wat zijn wij en de kinderen blij dat dit gelukt is! Bedankt hiervoor. Op de
website en via Klasbord hebben jullie alle foto’s kunnen zien.

Online les
Maandag zijn we gestart met het online lesgeven. Gelukkig waren we nu meer geoefend dan in
maart, maar toch moesten er soms nog wat kleine dingen aangepast worden. Maar dat is ook goed
voor de mens. Niet alles moet automatisch goed verlopen, want dan zouden we er niks van leren.
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Moet je een drempel nemen, dan heb je er achteraf ook meer van geleerd! Alle spullen zijn goed
opgehaald door ouders en kinderen en we hebben alle kinderen al online kunnen zien. Het gaat ons
ook deze keer samen lukken!! En alle ouders ook heel erg bedankt voor het steeds zo goed
meedenken.

Nieuwe voetbaldoeltjes
Afgelopen vakantie hebben twee vaders een paar prachtig mooie nieuwe voetbaldoeltjes op het plein
geplaatst. Deze doeltjes zijn gemaakt door Adrie en geschonken door de OV. We zijn er echt super
blij mee, maar kunnen ze helaas nog niet gaan gebruiken. Hopelijk mogen alle kinderen weer gauw
naar school en dan kan er weer gevoetbald worden!

Instagram
Onze school heeft nu een Instagram-account. We hopen op deze wijze onze school nog meer onder
de aandacht van potentiële ouders te brengen. We zouden het daarom enorm waarderen als jullie
willen helpen dit account bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Jullie zijn
namelijk de ambassadeurs van onze school.

Alvast noteren
26 januari
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