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Agenda
Vanwege de Coronabeperkingen zijn alle extra
schoolactiviteiten deze maand afgelast.
11 januari 20.00 u, online vergadering van de MR

Namens alle collega’s wensen we u een goed
en gezond 2021 toe.
Op dit moment wordt er nog druk gespeculeerd
over een verlengde lockdown en het al dan niet
openstellen van de scholen. We weten nog niet
hoe het allemaal gaat lopen…
Wat we wel weten is dat we dit jaar weer alles
in het werk zullen zetten om uw kind het beste
onderwijs te bieden. We hopen, in deze
onzekere tijd, op de zekerheid van goede
onderlinge contacten en een prettige
samenwerking in het belang van jullie (en ook
een beetje onze) kinderen.

Thuisonderwijs
Afgelopen week hebben we met elkaar
noodgedwongen het thuisonderwijs weer op
moeten pakken. Als we het van onze kant
bekijken zien we dat thuis alle zeilen worden
bijgezet om de kinderen zo goed mogelijk te
helpen. We vinden het leuk om af en toe te
lezen of te zien (bijvoorbeeld door een foto of
een filmpje) hoe jullie kinderen bezig zijn. Ook
zien we jullie kinderen graag in de
Meet-momenten, ook als ze even niets te
vragen hebben. Een kletspraatje is zeker zo
belangrijk!
...en mochten jullie opmerkingen, vragen of
complimenten hebben, dan horen we die ook
graag.

Levi Kerver en Alex Stam zijn deze week vier
geworden. Vanaf nu gaan ze meedraaien in de
online lessen en we hopen ze snel ‘in het echt’
op school te mogen verwelkomen.

Bedankje juf Geerralde
Open Dag
We zijn het gewend om elk jaar, aan het einde
van januari, een open dag te houden. Een dag
waarop we enthousiast onze school kunnen
presenteren en nieuwe leerlingen en ouders
verwelkomen.
Dit jaar moeten we het helaas anders doen en
worden ouders uitgenodigd voor een rondleiding
na schooltijd of in de avond. Hiervoor kunnen ze
telefonisch of per mail contact met ons
opnemen.
Kent u mensen in uw buurt die op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind, vergeet niet om
een goed woordje voor ons te doen.

Juf Geerralde is inmiddels geopereerd en
voldoende hersteld om weer volledig aan het
werk te zijn.
Ze wil iedereen bedanken voor alle lieve kaarten
en berichtjes die ze mocht ontvangen.

Verjaardagskaartjes
De kinderen die jarig zijn tijdens de schoolsluiting
krijgen namens het team een kaartje in de bus. Op
deze manier willen we hen laten zien dat we toch
aan hen denken, ook nu ze even niet op school
aanwezig zijn.

Herverdeling onderbouw
Na de Kerstvakantie zouden we starten met
een 0/1 groep o.l.v. Astrid en een 2/3 groep
o.l.v. Martine en Caroline. Helaas is de start
anders dan gewenst en hebben we besloten
dat Astrid de kinderen van groep 2 materiaal
zal sturen met opdrachten die ze thuis kunnen
doen en dat Martine en Caroline zich over
groep 3 ontfermen in deze thuiswerk periode.
Mocht de lockdown verlengd worden dan zal
er onderling afgesproken worden hoe we het
thuisonderwijs verder gaan inrichten voor de
groepen 1, 2 en 3. U wordt op de hoogte
gehouden.

Nieuws van de MR
De MR komt maandag 11 januari online bij elkaar
om 20.00uur. Mochten jullie nog vragen hebben
over MR-zaken, dan is onze MR te bereiken via
mr@cbsebenhaezer.com
Het nieuwe mailadres voor de MR is op dit
moment nog niet actief.

