
 

NIEUWSBRIEF 
Januari 2021, Nieuwsbrief 

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

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Na het weekend ontvangen we waarschijnlijk meer 
duidelijkheid over de herstart van het fysieke onderwijs 
op maandag 8 februari. We hopen dat er mogelijkheden 
komen om de schooldeuren weer volledig te openen.  
 

Ophaalmoment papieren verwerking groep 0 
t/m 4 
Voor de kinderen van groep 0 t/m 4 is er vrijdagochtend 
29 januari een ophaalmoment voor papieren 
verwerkingsmateriaal. Wilt u dan ook de rapporten en 
gemaakte werkboekjes inleveren? We hanteren 
hiervoor een planning op alfabetische volgorde van 
achternaam. Wilt u deze zoveel als mogelijk 
vasthouden? 

 A t/m H: 09.30-10.00 

 I t/m Q: 10.00-10.30 

 R t/m Z: 11.00-11.30 
Wanneer het ophaalmoment onder een 
instructiemoment van één van de kinderen valt, dan 
kunt u de verwerking tussen 11.30 en 12.00 ophalen.  
U kunt de materialen ophalen bij de hoofdingang. 
Wanneer u de school binnenkomt, vragen wij u een 
mondkapje te dragen. 

Instructiemomenten 
Volgende week, week 5, hebben de kinderen van groep 
3, 5 en 7 instructie om 08.45 uur. De groepen 4, 6 en 8 
ontvangen dit om 09.45 uur. 
 

Gehoord van anderen-herhaling 
We horen soms dat vaste gezinnen met elkaar 
samenwerken om elkaar te ontlasten. Dit kan zowel 
tijdens de ochtenden of de middagen, tijdens de 
schoollessen of om ’s middags vrije momenten te 
creëren voor ouders. 
 

Ouderportaal en rapporten 
De cijfers van de methodetoetsen zijn tijdelijk niet 
zichtbaar in ParnasSys. Dit geeft de leerkrachten de 
mogelijkheid om de rapporten te maken. Wilt u het 
rapport inleveren wanneer u dat nog niet gedaan 
heeft? 
 
Na de voorjaarsvakantie ontvangen de kinderen de 
rapporten. We hopen u, afhankelijk van de regelgeving, 
de komende periode duidelijkheid te geven hoe wij dit 
doen. 
 

Volgende Nieuwsbrief 
In de thuiswerkperiode ontvangt u wekelijks een 
Nieuwsbrief. Volgende week woensdag 3 februari 
ontvangt u de volgende Nieuwsbrief. 

Belangrijke data:  

 Maandag 8 februari:   start fysiek onderwijs (onder voorbehoud) 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari Voorjaarsvakantie 

 Donderdag 25 februari t/m donderdag 4 maart: 
digitale 10-minutengesprekken 

 Woensdag 10 maart:   Biddag 
 
 

 

 


