Nummer 11 /datum: 15-12-2020
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school is gesloten vanaf woensdag 16 december
2020 tot maandag 18 januari 2021!

noodopvang gebruik te maken als er echt geen
andere mogelijkheden zijn. Voor ons is de volgende
informatie belangrijk:
• Naam van de ouders en uw beroep
• Naam van de leerling en de groep
• Welke dagen heeft u de noodopvang nodig
heeft?

Onderwijs op afstand vanaf 4 januari 2021!
Chromebooks
De komende periode zullen de kinderen weer
Vanuit de directie:
onderwijs op afstand krijgen:
Corona
• Leerkrachten zetten digitaal werk klaar voor
Hierbij ontvangt u een extra Nieuwsbrief. De school is
de kinderen (o.a. Gynzy kids, Muiswerk). De
dicht vanaf woensdag 16 december 2020 tot
kinderen kunnen dit werk zelfstandig maken
maandag 18 januari 2021 vanwege de Lockdown. De
in overleg met de groepsleerkrachten en na
afgelopen week merkten ook wij dat er meer
eventuele instructie.
kinderen in quarantaine moesten omdat een
• Vanaf 4 januari zullen de groepsleerkrachten
gezinslid positief was getest. Ook moest er één
tussen 09.00 uur en 12.00 uur instructie
collega in quarantaine omdat haar huisgenoot
geven aan de kinderen via teams. U heeft
positief was getest. Een mogelijke nieuwe Lockdown
daarvoor de juiste inlogcodes nodig.
hadden we wel verwacht, maar de snelheid waarmee
• Ook ontvangen de kinderen een aantal
we nu moeten handelen en ook het feit dat de
methodeboeken/ themaboekjes om thuis ook
basisscholen dicht gaan heeft ons wel wat verrast.
op papier te kunnen werken.
We moeten schakelen en zullen dat ook allemaal
• Heeft u geen chromebook , Ipad of laptop
doen. De komende drie dagen zijn we daar druk mee
thuis of moeten meerdere kinderen
bezig. Wij geven deze drie dagen dan ook nog geen
gelijktijdig gebruik maken van een device,
onderwijs op afstand. Vanaf 4 januari 2021 doen we
dan kunt u tijdelijk een chromebook lenen
dat wel. Wij vragen ieders medewerking om het
van school. Wilt u hiervoor contact opnemen
onderwijs op afstand zo goed mogelijk te kunnen
met de directie?
realiseren.
(wouter.sommers@opoijmond.nl)
Kersttoneelstuk groep 3
Het kersttoneelstuk uitgevoerd door groep 3 is
vanochtend toch nog opgevoerd en opgenomen. De
beelden zullen wij delen met de ouders. De kinderen
hebben in een zeer korte periode toch een hele
mooie voorstelling gerealiseerd. Superknap!

Cito-periode
Vanaf 4 januari 2020 zou de halfjaarlijkse Cito periode
starten. Door de Lockdown wordt deze toetsperiode
verschoven naar midden of mogelijk eind januari. Wij
hebben nog voldoende tijd om de Cito toetsen
alsnog af te nemen binnen de gestelde toetsperiode.
Ook voor de kinderen van groep 8 zijn er nog
Opvang kinderen van cruciale beroepen: a.s.
voldoende mogelijkheden om de M8 toetsen af te
woensdag 14/12, donderdag 15/12 en vrijdag 16/12 nemen binnen het verwijzingsproces naar het
en vanaf maandag 4 januari 2021.
Voortgezet Onderwijs.
Heeft u beiden een cruciaal beroep en moet u allebei
werken, zodat u geen thuisonderwijs kunt verzorgen, Gevonden voorwerpen
dan kunnen wij de noodzakelijke noodopvang
Ik heb vandaag foto’s gemaakt van alle gevonden
organiseren. U kunt zich aanmelden via de vandaag
voorwerpen en deze via Parro gedeeld. Herkent u
verstuurde link! Wij kunnen beperkt noodopvang
een gevonden voorwerp, dan kunt u die op afspraak
realiseren, dus vragen wij u om echt alleen van de

afhalen bij de directie. Graag daarover dan even
telefonisch contact, of via de mail!
Kerstbal voor een oudere
Alle kinderen hebben vandaag twee kerstballen
ontvangen. Een kerstbal voor ieder kind met een
kerstwens vanuit school en een kerstbal om aan
iemand te geven (bijvoorbeeld een oudere) die je
daarmee blij maakt. Met een klein gebaar maken we
heel veel mensen even gelukkig! Een mooie
kerstgedachte toch?!
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 1 januari 2021

