Nieuwsbrief
Januari 2021

Beste ouders/verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van 2021!
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en hopen dat we allen gezond mogen blijven.
Het is wel vreemd om het jaar te beginnen met (minimaal) twee weken thuisonderwijs. De afgelopen
week zijn we druk bezig geweest het digitale onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen. Online onderwijs
is zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen erg intensief, dus we hopen dat de kinderen na 18
januari weer gewoon op school kunnen komen. Gelukkig hebben we veel contact met de kinderen via
Teams en zien we ze bijna dagelijks op het scherm (of voor het raam). Fijn om te zien dat de leerlingen
enthousiast meedoen tijdens de online instructies. Complimenten! Ook voor jullie als ouders. Het valt
niet mee om naast jullie eigen (thuis)werk de kinderen te begeleiden met hun schoolwerk.
We maken er twee goede weken van en hopen op positieve berichten in de eerstvolgende
persconferentie.
Team de Pikeloer

Agenda
?? Januari of februari

Februari

1 februari
9 februari
22 – 26 februari

Citoweken
Het afnemen van de citotoetsen stond gepland voor de periode van 18 t/m
28 januari. Uiteraard worden deze uitgesteld, afhankelijk van wanneer de
leerlingen weer fysiek naar school mogen.
Oudergesprekken
Afhankelijk van wanneer de citotoetsen worden afgenomen, worden de
oudergesprekken gepland. Ze stonden gepland voor 2, 3 en 4 februari, maar
ook deze zullen worden uitgesteld.
Studiedag leerkrachten: leerlingen vrij
Studiemiddag leerkrachten: leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Voorjaarsvakantie

Brief toestemming beeldmateriaal
Wanneer de kinderen weer op school komen, of wanneer ze een nieuw thuiswerkpakketje ophalen voor
de derde week, geven wij enveloppen mee voor jullie. In deze envelop zit een formulier over het geven
van toestemming van het gebruik van beeldmateriaal van jullie kinderen. Er zit een begeleidend briefje
bij. Let op: op dat briefje staat dat het formulier uiterlijk 15 januari retour mag. Uiteraard is dit niet
mogelijk, omdat het formulier later wordt meegegeven. De uiterlijke retourdatum is 29 januari 2021.
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