Nieuwsbrief 18. 22-1-2021
Data van belang
25 januari – 12 februari
08-12 februari
15-19 februari
22 februari

:
:
:
:

rapportgesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8
voorjaarsvakantie
start school na de vakantie 8.40u

School blijft gesloten
Hoe vervelend en onwenselijk het is voor de kinderen, voor jullie als ouders en voor
ons als personeel toch sluiten wij ons aan bij onderstaande:
Het kabinet heeft op basis van het advies van het Outbreak Management Team
(OMT) besloten dat de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval
maandag 8 februari 2021 gesloten blijven. De landelijke situatie is nog te
kwetsbaar en er zijn te veel onzekerheden en vragen rondom de nieuwe
varianten van het virus om een veilige heropening te kunnen garanderen. De PORaad heeft altijd aangegeven dat de scholen zo snel mogelijk weer open moeten,
maar de veiligheid van leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel blijft de
allerhoogste prioriteit. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel
mogelijk worden voorkomen.
Brief bestuur
In de bijlage hierbij de brief van ons bestuur van Delta-onderwijs over de
Lockdown, die nog even doorgaat.
Noodopvang
De noodopvang is en blijft alleen voor die kinderen waarvan de ouders in een
cruciaal beroep werken. Dan nog alleen daar waar opvang noodzakelijk is omdat
het niet anders geregeld kan worden. Tevens is opvang nodig voor kwetsbare
kinderen. Altijd in overleg met de school of de hulpverlening. De noodopvang is
dan alleen op die dag/dagdelen dat het niet anders geregeld kan worden.
Rapporten
Wilt u de rapporten heel goed bewaren en deze aan de kinderen meegeven als ze
weer op school komen. U mag de gedrukte inhoud eruit halen. Wij willen het plastic
mapje en de voor- en achterkant terug om ook te gebruiken bij het 2e trapport.
Deze krijgt u dan geniet van ons terug in juli.
TLV verlengen (toelaatbaarheidsverklaringen)
Wij vragen u de aanvraag te ondertekenen en deze terug te sturen als u de uitleg
over het rapport heeft gehad. Er is een antwoordenvelop met adres en postzegel
toegevoegd. Als u dit al heeft gedaan: dank je wel.
Thuisleertips
In de bijlage een flyer met daarop tips voor het thuiswerken. We weten allemaal
hoe lastig het is om het thuisonderwijs mogelijk te maken.
Misschien helpen de tips u een beetje in de goede richting.

Het middagprogramma bij Heutink
Vorige week heeft u een flyer gekregen over de middagactiviteiten op de site van
Heutink. Maak daar gebruik van want er staan echt leuke activiteiten tussen.
https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/

