
 

 

Verjaardagen 

Woensdag 6 januari Kerem groep 1/2 A, Alyssa groep 7/8 B 

    Shane groep 6 A 

Donderdag 7 januari Inaya groep 8 A 

Maandag 11 januari Sienna groep 7/8 B 

Dinsdag 12 januari Jari groep 5 A, Noa groep 8 A      
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We wensen u en uw familie veel 

gezondheid toe voor het komende 

jaar. Een liefdevol en sportief 2021!  

 
Een nieuw jaar vol nieuwe kansen en verwachtingen 

We hebben een zeer roerig jaar achter ons gelaten, een jaar van onzekerheid, en soms wanhoop. Vele 

gezinnen zijn op de proef gesteld, omdat er geen werk meer was of als bv. een bedrijf gedwongen moest 

sluiten. Veel mensen hebben een dierbare verloren en moesten ook de omhelzing, die op dat moment 

zoveel goed doet, missen. Zo veel mensen die wensten dat het jaar 2020 zo snel mogelijk afgelopen zou zijn 

en we alle ellende achter ons konden laten. Inmiddels is het nieuwe jaar al bijna een week oud en moeten 

we volhouden en hoop houden op betere tijden. En die gaan vast en zeker komen. We snakken naar het 

‘gewone’ leven dat toch wel bijzonder blijkt te zijn. We gaan ervoor en houden elkaar op de been door 

door te zetten. Let goed op uzelf en alstublieft: kijk ook om je heen, soms maakt een vriendelijk woord, 

gebaar of een klein beetje aandacht voor de ander al het verschil. 

 
Lockdown t/m 15 januari 

Vorige week werd duidelijk dat de lockdown voor het onderwijs in ieder geval t/m vrijdag 15 januari duurt. In 

de loop van volgende week zal bekend worden of en hoe we op maandag 18 januari eventueel weer 

open gaan. De uitgegeven pakketjes van gisteren zijn voor twee weken, alleen voor groep 1 t/m 3 wordt u 

nogmaals uitgenodigd. Via Parro krijgt u de thuiswerktaak wekelijks of enkele keren per week toegestuurd. U 

kunt de leerkracht(en) benaderen via een gesprek op Parro, al was het systeem vanwege de grote vraag in 

heel Nederland gisterochtend even overbelast. Omdat de leerkracht(en) bij toerbeurt ook de noodopvang 

verzorgen, zullen zij pas na schooltijd uw vraag kunnen beantwoorden. 

 

Noodopvang 

Voor volgende week kunt u zich weer inschrijven voor de noodopvang. We doen nogmaals een dringend 

beroep op u om alleen in te schrijven als het echt niet anders kan. We zitten vrijwel aan onze maximale 

capaciteit. Probeer creatief te denken: buren, vrienden, kennissen, familie: misschien wil iemand uw kind 

een dag in de week helpen, zodat wij ons als school kunnen richten op het verzorgen van het thuisonderwijs, 

het geven van instructies, het maken van instructiefilmpjes en het beantwoorden van vragen. Via deze link, 

maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari, kunt u uw kind(eren) opgeven voor noodopvang. 

Aandachtspunt: wilt u duidelijk aangeven of, en op welke dagen uw zoon/dochter naar de BSO gaat? 

Tijdens de noodopvang is de thuiswerktaak leidend. Wilt u er daarom voor zorgen dat de spullen en het 

thuiswerkrooster iedere keer mee naar school gaan? De aanwezige leerkracht of ondersteuner heeft 

kinderen uit drie of vier groepen onder zijn/haar hoede en hij/zij begeleidt alleen op de thuiswerktaken. 
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Bewegen 

Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar natuurlijk tippen we u ook om iedere dag te bewegen. 

Verschillende vakgroepen bewegingsonderwijs hebben op sociale media bewegingsactiviteiten gezet. 

Mocht u Instagram hebben, kunt u gebruik maken van deze link voor uw kind:  

https://instagram.com/blijf_thuis_in_beweging?igshid=1dfurvqo5i9k5 

Zoektermen als ‘Just Dance’ doen het ook altijd goed in de groepen op onze school. Kortom: blijf bewegen! 

 

Incasso tweede deel vrijwillige ouderbijdrage 

Deze week is of wordt het tweede deel van de ouderbijdrage d.m.v. automatische incasso geïnd. Op de 

pagina van de ouderraad op onze website proberen we u nog eens goed uit te leggen wat voor extra’s we 

allemaal met dit geld kunnen doen. 

 

Naschoolse activiteiten   

Heeft u uw kind opgegeven voor één van de activiteiten die de komende weken zouden starten, dan heeft 

u hierover een mail ontvangen. Zodra er meer bekend is wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden dan 

hoort u dat van ons. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij mailen: luchiena.rijken@agora.nu. 
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