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Vanuit de directie 

Het zijn vreemde tijden. Afgelopen week 
hoorden we dat we onverwacht snel dicht 
moesten. In alle haast hebben we die dag 
met elkaar nog kerstpakketten gemaakt 
voor een aantal gezinnen op school, werk 
meegegeven aan kinderen waar het nodig 
was en toen de kinderen naar huis waren 
ook alweer de kerstspullen afgebroken en 
opgeruimd.  

Ook voor de kinderen was het een 
verwarrende dag. Dit was niet hoe we 
verwacht hadden de kerstvakantie in te 
zullen gaan. De afgelopen paar dagen 
hebben we gebruikt om ons weer zo goed 
mogelijk voor te bereiden op het 
thuisonderwijs en hiermee te starten. Er zijn 
weer diverse devices uitgeleend en er wordt 
aan alle kanten hulp geboden om elkaar 
online te treffen. Gelukkig hadden wij ons al 
school al goed voorbereid op het eventuele 
onderwijs op afstand na de vorige lockdown.  

Ondanks deze gekke tijd hopen we dat 
iedereen toch kan gaan genieten van een 
fijne kerstvakantie en fijne feestdagen zal 
hebben. Zoals het er nu uitziet zullen we de 
eerste twee weken na de kerstvakantie 
sowieso nog niet opengaan. We houden het 
nieuws goed in de gaten en wanneer er 
wijzigingen zijn of er nieuws is zullen wij u 
hier uiteraard van op de hoogte stellen maar 
eerst gaan wij ook genieten van een fijne 
kerstvakantie.  

Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe 
jaar 2021! Let goed op uzelf en op elkaar. 

 

 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Met de onderbouw gaan wij beginnen met 
thematisch werken. Wij beginnen in de week 
van 25 januari met het thema bouwen. 
Mochten kinderen leuke spulletjes hebben 
over dit thema, dan mag dat mee naar 
school voor een themaplek binnen de klas.  

 

Middenbouw 

We hadden gehoopt met de kinderen 
vandaag aan het kerstontbijt te zitten maar 
helaas is dat anders gelopen. De afgelopen 
dagen hebben we weer online contact 
gezocht met iedereen en vanaf 4 januari 
verwachten we alle kinderen weer online te 
treffen om op die manier het onderwijs te 
verzorgen. Maar eerst voor iedereen een 
fijne kerstvakantie! 

 

Bovenbouw 

In de bovenbouw zijn de afgelopen week de 
adviesgesprekken met de kinderen uit groep 
8 en hun ouders/verzorgers gevoerd. 
Aangezien we plotseling dichtgingen moest 
er snel geschakeld worden maar dankzij een 
ieders flexibiliteit is dat goed gelukt. 

 

 

 

 

 

 

 



Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Met het team gaan we de komende 
studiedagen kijken hoe we de doelen uit het 
doelenboek op een handige overzichtelijke 
manier per leerling kunnen noteren. 
Hiervoor heeft de werkgroep een opzet 
gemaakt.   

 

Werkgroep ICT: 

Nu we weer thuisonderwijs gaan verzorgen 
is het belangrijk dat iedereen voorzien is van 
de juiste materialen. Hier wordt hard aan 
gewerkt. 

 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

In het nieuwe jaar oriënteren we ons verder 
op een nieuwe methode. We hebben bij het 
team geïnventariseerd wat zij belangrijk 
vinden dat kinderen leren in deze tijd en aan 
de hand hiervan gaan we verder kijken naar 
welke methode hierbij zou kunnen passen. 

 

Werkgroep lezen: 

Nu we allemaal weer langer aan huis 
gebonden zijn en niet op school kunnen zijn, 
raden wij iedereen aan om lekker te blijven 
lezen en het zo goed te onderhouden. Dat 
kan een leesboek zijn maar ook een leuk 
stripverhaal of de ondertiteling van een 
leuke kerstfilm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie personeel 

Juf Yvonne uit groep 7 heeft ons laten weten 
een andere baan gevonden te hebben. Zij 
gaat ons per 1 januari al verlaten. De 
kinderen uit haar groep worden verdeeld 
over een aantal andere groepen waar nog 
ruimte is. Hierover zijn de kinderen en hun 
ouders/verzorgers ingelicht. Wij wensen juf 
Yvonne veel succes op haar nieuwe 
werkplek. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
t/m 17 januari 
gesloten 

Voor alle leerlingen. 
Enkele uitzonderingen. 

27 januari Studiemiddag, 
leerlingen om 12.00 uit 

 


