Beste ouders/verzorgers,
Trots is het eerste woord wat er in mij opkomt tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief.
Trots op onze leerlingen omdat ze erg goed hun best doen om de opdrachten zo goed
mogelijk te maken. Trots op onze ouders die naast hun baan nog thuisonderwijs geven aan
hun kinderen/onze leerlingen. En trots op mijn team die de afgelopen vijf weken extra hard
heeft gewerkt om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te laten verlopen waarbij ze
nieuwe ICT-vaardigheden erg snel eigen hebben gemaakt.
Ik snap heel goed dat de tijd bij sommigen onder ons zijn tol begint te eisen. Maar houd vol!
Alleen op deze manier kunnen we het Coronavirus de baas worden.
MEET-Moment:
De afgelopen week hebben we weer leuke en gezellige MEET-momenten met de leerlingen
gehad. Tijdens deze momenten worden er niet alleen instructies gegeven, maar is er ook tijd
om even gezellig met elkaar te kletsen over van alles en nog wat. Deze “social talk” is niet
alleen goed voor de band tussen leerlingen onderling maar ook tussen leerlingen en
leerkrachten. Iedereen kan zijn of haar ei even kwijt. Daarom vinden wij het belangrijk dat
iedereen op de geplande momenten volgens het onderstaande rooster aanwezig is. Mocht
er om wat voor reden dan ook geen verbinding tot stand kunnen komen, dan graag een
bericht naar eigen leerkracht zodat we weten waarom uw zoon/dochter niet aanwezig is.
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Impressie MEET-moment groep 1 en 2:
Tijdens het laatste MEET-moment mochten de leerlingen
incl. juf Joke van de groepen 1 en 2 verkleed voor de camera
verschijnen.
Meivakantie:
Vanaf 27 april t/m 10 mei hebben wij volgens het vakantierooster meivakantie. Dit houdt in
dat maandag 11 mei onze eerste schooldag na de vakantie zal zijn. We wachten in spanning
af wat het kabinet hierover zal besluiten. We zullen u zo spoedig mogelijk laten weten wat
het vervolg zal zijn.
Omdat iedereen de afgelopen weken hard heeft gewerkt, is het wel belangrijk om even twee
weken echt vrij te zijn. Even weer op adem komen en weer voldoende energie opbouwen
om met frisse moed de laatste weken van dit schooljaar in te gaan. Daarom zullen de
leerlingen in de vakantie geen weektaak/opdrachten ontvangen. Ook zullen de MEETmomenten komen te vervallen.
Tot slot wil ik iedereen veel succes en vooral veel gezondheid toewensen.
En nogmaals houd vol!!!

