Nieuwsbrief 15. 18-12-2020
Data van belang
18 dec – 3 jan.
4 jan – 17 jan
8 januari
11 januari
18 januari
20 januari
25-29 januari
01-06 februari
10 februari

:
:
:
:
:
:
:
:
:

kerstvakantie
thuisonderwijs
uitnodigingen voor de rapport- of adviesgesprekken groep 8
studiedag vervalt
afspraken mee voor rapport- of adviesgesprekken groep 8
voorleesontbijt
rapport- en adviesgesprekken
adviesgesprekken groep 8
kennismaken nieuwe leerlingen

Bereikbaarheid
Zoals in de brief van afgelopen dinsdag is aangegeven, zijn wij op school bereikbaar
tussen 8.00u en 17.00u. Dit geldt echter niet voor vandaag vrijdag 18-12-2020.
De school is bereikbaar tot 14.30u.
Daarna gaan we allemaal genieten van een welverdiende vakantie.
Op maandag 4 januari zijn wij weer te bereiken op aangegeven tijden.
De leerkrachten zijn ook te bereiken voor thuisonderwijs, via de mail, gedurende
deze tijden.
Na 17.00u mag u gerust een mail sturen. Deze wordt echter niet meer beantwoord
op die dag. De volgende dag zal de leerkracht antwoord geven tenzij hij/zij bezig is
met thuisonderwijs. U krijgt dan antwoord in de loop van de dag.
Data januari
De data zoals hierboven aangegeven kunnen nog aangepast gaan worden als er
meer duidelijk wordt over het onderwijs en alle andere zaken. Op 12 januari volgt
er een persconferentie en zal er weer meer duidelijkheid komen over wat mag/niet
mag. U wordt hierover geïnformeerd na de vakantie.
Mocht er al eerder iets bekend worden dan stellen wij u natuurlijk eerder op de
hoogte via een nieuwsbrief via de mail.
Kerstwens
Als we een wens mogen doen voor volgend jaar,
dan wensen we dat we gewoon samen mogen zijn, gezellig bij elkaar.
Geniet van de kleine dingen in het leven,
dat kunt u uw kind altijd geven.
Een wandeling buiten zorgt voor veel gezelligheid.
Zo samen ontspannen met uw kind in deze bijzondere tijd.
Wat zijn we gezegend met jullie kinderen op onze school,
Met hun hartjes van goud en iedere dag lol.
Ze geven ons kracht in de donkere tijden,
en zijn er dagelijks om ons te verblijden.
We gaan het nieuwe jaar in, vol goede moed,
Met de glimlach van uw kind, dat doet ons goed.

Wij wensen jullie.........

Gezellige kerstdagen
Een feestelijke jaarwisseling
Wees goed voor jezelf
Ben aardig voor elkaar
En een gezond 2021
Namens Team SBO de Wissel

