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Vrijdag 18 december
Kerstvakantie

Eerste dag kerstvakantie – team en leerlingen vrij
18 december tot en met 3 januari 2020

2e vakantieweek

Vervolginformatie ivm lockdown en online lesgeven

Maandag 4 januari 2021

1e online lesdag tijdens lockdown

Beste ouders/verzorgers,
En dan begint de kerstvakantie 2020-2021 twee dagen eerder dan gepland. Een 2e lockdown in ons
land en dan, volkomen onverwachts, sluiten ook de basisscholen. Alles wordt momenteel binnen
onze school en door het team verder ingezet om het online lesgeven
en, niet onbelangrijk, de noodopvang vorm te geven.
Het ziet er naar uit dat dat ons nog voor de kerstvakantie ingaat gaat
lukken. En dat zou mooi zijn, want dan kan ook ons hardwerkende
team (ook vanuit huis) van hun welverdiende kerstvakantie gaan genieten. Anders dan anders, maar
dat geldt voor ons allemaal.
Nog twee belangrijke punten voordat we dit jaar met deze Weekbrief afsluiten:


We hebben afgelopen week, tot verdriet van velen, moeten besluiten dat de geplande
schaatslessen van dit schooljaar vooralsnog niet doorgaan.
Wellicht gebeuren er wonderen…. Maar voor nu kan dit uit
ieders agenda. We hebben hier veel hulp van u bij nodig en dat
levert, met teveel volwassenen, weer teveel gezondheidsrisico
op. Dank aan een ieder die hierbij wilde ondersteunen!



De afgelopen maanden spaarden wij voor het waardevolle Chinaproject o.l.v. onze juf
Margreet Peschar. Zij stuurde deze link met een filmpje waarmee zij alle gulle gevers wil
bedanken. Dat doen we natuurlijk graag. OneDrive voor Bedrijven (sharepoint.com)

Nu eerst twee weken kerstvakantie en daarna in het nieuwe
jaar een nieuwe start met frisse en uitgeruste energie. Weet
zeker dat dat, ook nu, weer gaat lukken.

Het kerstfeest op school is niet gelukt, in geen enkele vorm die ons bekend was, maar we komen
hier zeker en vast in het nieuwe jaar nog op terug. Daar kunnen we niet aan voorbij gaan want de
kerstversiering wordt niet eerder opgeruimd als dat de school weer open gaat……;-)
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Eén ster
Maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
Maakt de nacht minder zwart
Eén hand
Maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
Maakt de dag minder stil
Eén vonk
Kan een begin van een nieuw vuur zijn
Eén noot
Het begin van een nieuw lied
Eén kind
Het begin van een toekomst

Namens ons allemaal wensen wij u en jullie allemaal:
Mooie en waardevolle kerstdagen en een liefdevol en gezond 2021!!
Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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