Nieuwsbrief 16. 7-1-2021
Data van belang
4 jan – 17 jan
8 januari
11 januari
18 januari
20 januari
25-29 januari
01-06 februari
10 februari
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:
:

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

Nieuwjaarswens
Wij wensen alle ouders/verzorgers, kinderen en familieleden een goed 2021 waarin
we samen verder werken aan de ontwikkeling van onze kinderen. Voorlopig werken
de kinderen nog even vanuit thuis maar hopelijk mogen we ze snel weer allemaal
verwelkomen!

Middagprogramma op internet via Heutink
In de bijlage vindt u een speciaal gemaakt middagprogramma voor de kinderen:
leuk en leerzaam. Via de leerkracht heeft u dit mogelijk al doorgekregen. Mocht dit
niet zo zijn dan bij deze alsnog.
Bereikbaarheid
Zoals voor de vakantie is aangegeven, zijn wij op school bereikbaar tussen 8.00u
en 17.00u.
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 in de daarop volgende dagen.
Mocht er al eerder iets bekend worden dan stellen wij u natuurlijk eerder op de
hoogte via een nieuwsbrief via de mail.
Rapportgesprekken/Adviesgesprekken
Op de kalender staan de rapport- en adviesgesprekken ingepland voor de week van
25 januari en de week van 1 februari.
Wij willen de persconferentie komende dinsdag (12 januari) afwachten i.v.m. de
maatregelen die dan gaan gelden. We weten dan beter wat mag en kan. We zullen
jullie daarna informeren over hoe we de gesprekken dan gaan doen.
1e H. Communie
Kinderen die in Oosterhout en de kerkdorpen wonen, in groep 4 zitten, en mee
willen doen aan de 1e H. Communie kunnen zich aanmelden voor 18 januari a.s.
In de bijlage vindt u een brief hierover. In deze brief leest u hoe u dat moet doen.

