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Vrijdag 12 februari 2021
Weer begonnen
Wat fijn dat we deze week weer zijn begonnen op school! Het was vanwege de
sneeuwval en gladheid weliswaar een dag later dan gepland, maar mooi dat we
iedereen op dinsdag weer in het echt op school konden begroeten. Het blijft een
spannende periode met enige aanpassingen vanwege corona, maar we proberen het
voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten zijn. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is
een beslisboom meegestuurd die door ouders gehanteerd kan worden bij de beslissing
om uw kind wel of niet naar school te laten gaan. Heeft u twijfel dan kunt u contact met
school opnemen.

Winterse taferelen

Personeel
Juf Anky Anky haar man zit in een kwetsbare gezondheidssituatie en juf heeft aangegeven
liever (voorlopig) niet voor de groep te willen staan vanwege het besmettingsgevaar. Juf
Mariska geeft daarom de komende weken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
les aan de kinderen van groep 1/2. Juf Petra Visbeek is er voorlopig op de woensdagen.
Zij was er ook afgelopen woensdag al. Op woensdag geeft juf Mariska normaalgesproken RT en les aan onze interne plusgroep. Dit komt door de gewijzigde
werkdagen van juf voorlopig te vervallen.
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Op vrijdagmiddag krijgt groep 5 de hele middag les van juf Willy en groep 6/7 van juf
Grietje. Dit om de groepen enigszins gescheiden te houden in verband met de
coronamaatregelen.
Gym
Volgende week gymmen we ook nog niet in de gymzaal. De gymlessen worden nu
vervangen door buitenactiviteiten. Na de vakantie gaan we weer de zaal in.
Schoolfruit
Met het openen van de school, is ook het schoolfruit weer gestart. Volgende week is er
een appel, rettich en een sinaasappel.

Nieuwsbrief
Tijdens de afgelopen weken van afstandsonderwijs kreeg u een wekelijkse
informatiebrief. Nu we weer op school werken, zal er niet meer iedere week een
informatiebrief komen, maar stappen we weer over op een Ynfo zo eens in de drie/vier
weken.
Nieuwe leerling
Op 10 januari jl. is Femke 4 jaar geworden. Helaas moest ze nog even wachten voordat
ze echt naar school mocht. Afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zover. Welkom
Femke, leuk dat je er bent! En veel plezier bij juf Anky en juf Mariska.
Jarigen
Januari
6
Tjepcko (9 jaar)
10
Femke (4 jaar)
26
Bas (6 jaar)
26
Finn (6 jaar)
26
Sven (6 jaar)
Februari
9
Lavende (10 jaar)
12
Djurre (5 jaar)
18
Freark (8 jaar)
Maart
1
2
6
7
10
10
27

Juf Tineke
Thomas (5 jaar)
Brennen (5 jaar)
Miriam (10 jaar)
Bart (9 jaar)
Tineke (6 jaar)
Silke (10 jaar)
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Gesprekken
In de informatiebrief van vorige week heeft u kunnen lezen dat de oudergesprekken dit
keer facultatief zijn. Wilt u een gesprek met de leerkracht van uw kind, dan kunt u
contact met de leerkracht opnemen en onderling een afspraak inplannen.
Vakantie
Nog een week en dan begint de voorjaarsvakantie. We wensen iedereen al vast een hele
fijne vakantie toe. Op maandag 1 maart verwachten we iedereen weer terug op school.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda

Februari
19
22-26

Spelletjesochtend (spelletjes meenemen)
Voorjaarsvakantie
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