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Schooljaar 2020/2021
De Kerstvakantie is
voorbij, het nieuwe
jaar is begonnen. Wij
wensen u veel geluk
en gezondheid voor
2021. Helaas is de
school gesloten vanwege het nog steeds
te hoge aantal corona-besmettingen. Wij
hopen de kinderen
snel weer allemaal op
school te kunnen ontvangen!
2e Lockdown
We waren er al een
beetje bang voor en
gisterenavond is in de
persconferentie inderdaad bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken
wordt verlengd, tot 9
februari. Of de (basis)
scholen eerder open
mogen is op dit moment nog niet bekend. Dat hangt onder andere af van het
verloop van de besmettingen. Zodra wij
hier meer over weten
brengen wij u uiteraard op de hoogte.
Afstandsonderwijs
De leerkrachten, assistenten en alle andere
personeelsleden
zijn
hard aan het werk om
het thuisonderwijs te
regelen en de opvang te verzorgen

voor kinderen van wie
de ouders werkzaam zijn
in een cruciaal beroep.
De leerkracht van uw
kind neemt regelmatig
telefonisch contact met
u op om te bespreken
hoe het met uw kind
gaat en hoe u met uw
kind thuis aan de slag
kunt met het werk dat
door school wordt aangeboden. Indien mogelijk worden er meetings
geregeld via Teams, zodat de kinderen en leerkracht elkaar kunnen
zien en horen en samen
aan het werk kunnen.
Het is belangrijk dat u
bereikbaar bent voor
school. Als de leerkracht
u herhaaldelijk niet kan
bereiken, moeten wij dit
doorgeven aan het bestuur van De Haagse
Scholen en aan de leerplichtambtenaar.
Schoolkosten
Als u de schoolkosten
voor dit schooljaar nog
niet voldaan heeft, zult u
hier binnenkort een herinneringsbrief over ontvangen. De betaling kan
vanaf 1 januari 2021 niet
meer worden voldaan
via de Ooievaarspas.
Schoolfoto’s
De schoolfotograaf
heeft alle bestellingen
netjes afgeleverd op

school en als het goed is
heeft u de foto van uw kind
ontvangen. Had u geen
bestelformulier ingeleverd,
maar wilt u de foto toch
nog bestellen, dan kunt u
via de mail contact opnemen met Face2face fotografie:
info@face2face.nu

Belangrijke data:
Eind januari
Rapporten
1 t/m 12 februari
Rapportgesprekken
(telefonisch)
14 februari
Valentijnsdag

Thema’s
Op dit moment werken wij
met de hele school nog
aan het thema ‘Het lichaam’. In februari en
maart gaan wij werken aan
het thema ‘Beroepen’.
Tot slot
Wij begrijpen dat het bij u
thuis ook allemaal anders
loopt dan anders. U bent
misschien zelf thuis aan het
werk en moet daarnaast
ook nog juf of meester zijn
voor uw kind. Wij begrijpen
als geen ander hoe moeilijk
dat is. Wij wensen u veel
sterkte. Voor vragen of opmerkingen kunt u zo nodig
contact opnemen met
school. Wij hopen vooral
dat u allemaal gezond blijft!

22 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie
Let op:
Deze data kunnen gewijzigd worden i.v.m.
de coronamaatregelen.

