NIEUWSBRIEF
Januari 2021, Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Begin deze week hoorden wij dat de lockdown ook voor
basisscholen verlengd wordt. Voorlopig voor minimaal
één week, tegelijkertijd blijft er ook een stukje
onzekerheid over mogelijke verlenging. Plannen maken
met onzekerheid is lastig. Één van de dingen die we
echter geleerd hebben vanuit de vorige periode is dat
continuïteit, structuur en duidelijkheid in de
communicatie belangrijk zijn. Voor de komende periode
hoeft u daarom ook geen grote veranderingen te
verwachten voor het thuisonderwijs.
Voor de groepen 0 t/m 4 is er vrijdagochtend 15 januari
een ophaalmoment voor papieren
verwerkingsmateriaal. U ontvangt hierover morgen
meer informatie.
Voor de groepen 5 t/m 8 wordt het huidige
thuisonderwijs zoveel mogelijk gecontinueerd.
Soms kunnen kinderen niet deelnemen aan de digitale
instructiemomenten. Wilt u dit vooraf doorgeven aan
de leerkracht?
Vooruitblik
Morgen vergaderen wij met het team verder over de
planning voor de komende periode. U ontvangt morgen
een Nieuwsbrief met daarin de aandachtspunten voor
de komende periode. Dit onder voorbehoud van start
fysiek onderwijs op maandag 25 januari.
Nogmaals willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid
op het thuisonderwijs. Mede door uw inzet kunnen wij
het digitale onderwijs vormgeven zoals wij dat nu doen.
Hartelijk dank hiervoor!

Open dag
Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven zijn we op
dit moment bezig met de voorbereidingen van een
‘school- en promofilmpje’. Deze film wordt beschikbaar
gesteld aan alle huidige ouders en gebruikt als
promotiemateriaal voor de school. Voor deze film
worden verschillende opnamen gemaakt in en rondom
de school. Wij hopen hiermee, binnen de
mogelijkheden, een leuk filmpje te kunnen maken en u
en anderen een goed beeld van de school te kunnen
geven.
Toestemming
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met
uw privacy-voorkeuren. In de meeste gevallen hebben
ouders toestemming gegeven voor het gebruik van
beeldmateriaal op social media. Hiermee gaan we ervan
uit dat u ook toestemming geeft voor beeldgebruik in
het ‘school- en promofilmpje. Wanneer u hiervoor geen
toestemming hebt gegeven vragen wij u éénmalig
toestemming voor de opname van deze film. U
ontvangt hiervoor deze week een
toestemmingsformulier. Hierop kunt u aangeven of u
wel of niet toestemming geeft. Wanneer u vragen en/of
opmerkingen hebt, dan kunt u mij mailen en/of bellen.

Volgende Nieuwsbrief
Morgen ontvangt u een Nieuwsbrief met daarin de
aandachtspunten voor de komende periode. Zoals
hierboven aangegeven hoeft u voor het thuiswerk geen
grote veranderingen te verwachten. Wel attenderen wij
u alvast op het ophaalmoment voor papieren
verwerkingsmateriaal voor de groepen 0 t/m 4 op
vrijdag 15 januari.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Hartelijke groet,
Namens het team
Bas van Ballegooijen

Belangrijke data:
 Woensdag 13 januari:
(digitale) adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groep 8
 Maandag 25 januari:
start fysiek onderwijs (onder voorbehoud)
 Alle andere data m.b.t. LVS-toetsen en rapporten worden gewijzigd. Een voorlopige planning ontvangt u
morgen.
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari Voorjaarsvakantie
 Woensdag 10 maart:
Biddag
*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen. Ouderactiviteiten worden digitaal georganiseerd of
vinden plaats op afspraak. U ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer informatie.

