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Beste ouders/verzorgers,  
 
Groep 8 is op kamp. Deze week. Mooier weer kun je je niet 
voorstellen. Zon en droog. Veel buiten zijn en weinig slapen.....maar 
dat hoort er bij. Het is woensdag als ik deze weekbrief schrijf. 
Morgenochtend vroeg ga ik samen met collega Margreet Maurits een 
dagje op bezoek op Texel. En dan heel speciaal op de garnalenboot. 
Dat wordt vast en zeker een prachtige dag.  
 

De 15e collega is deze week getest. De eerste groep (7B) is vandaag (woensdag) 
thuisgebleven omdat er geen vervanging was. Gelukkig is dit voor morgen en 
overmorgen wel gelukt. Het blijft passen en meten. En dat zal voorlopig ook nog 
wel zo blijven. Vrijdag een ingelaste persconferentie. Kennemerland werd 
genoemd. We wachten af en roeien met de riemen....... 

 
Ondertussen gaan we verder met ons onderwijs op de beste manier vormgeven, denken we na hoe 
het onderwijs vormgegeven kan worden als een leerling of leerkracht langere tijd ziekgemeld wordt. 
Eerst op papier en dan digitaal? En hoe dan? We houden u op de hoogte.  
 

Volgende week maandag 21 september zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
vrij. De leerkrachten van deze groepen gaan deze dag met elkaar aan de slag om hun 
onderwijs, het onderwijs aan jonge kinderen, nog weer beter te maken. 
LET OP: de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan gewoon naar school.  
 
Brood en Spelen (Tussenschoolse Opvang) gaat hun laatste weken bij ons op school 
in. Met ingang van de herfstvakantie stoppen we onze samenwerking. Na de 

herfstvakantie start Sportfever op onze school met hun aanbod van Tussenschoolse Opvang (TSO).  
Het abonnement van Brood en Spelen (als u dat heeft) moet automatisch stoppen. Maar de 
inschrijving bij Sportfever vraagt wel actie van uzelf. Aanmelden moet door u gebeuren. 
https://sportfever.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang/ 
 
Namens ons creatieve team wens ik u en jullie een fijn en zonnig weekend en tot de volgende 
Weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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Di 15 t/m vrij 18 september Kamp groep 8A en 8B 
Ma 21 september  Studiedag groep 1 t/m 4  - leerlingen van deze groepen vrij 
Wo 30 september   Start Kinderboekenweek  
Za 10 t/m Zo 18 oktober  Herfstvakantie  
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