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Vrij 12 februari
Di 16 en wo 17 februari

Rapporten mee
Online voortgangsgesprekken 1 t/m 7
Online eindadviesgesprekken groepen 8

Beste ouders/verzorgers,
De tweede schoolweek tijdens de lockdown ligt bijna achter ons. Het online werken gaat in veel
gevallen naar wens. De verbindingen laten ons af en toe in de steek maar weet dat er dan, op
hetzelfde moment, achter de schermen hard gewerkt aan een
oplossing.
De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft ons nog geen
duidelijkheid gegeven over het vervolg. Waarschijnlijk (en we
hopen dat natuurlijk allemaal) is 25 januari de dag dat we weer
echt naar school mogen. Maar de Britse variant lijkt roet in het
eten te gooien. Zodra er weer meer nieuws is laten we u dat zo
snel mogelijk weten.
Wij gaan door op de ingeslagen weg, zolang als nodig is. Alles is anders. Steeds opnieuw nemen we
de situatie onder de loep en kijken dan wat nodig is. Want hoe doen we dat
met de CITO, het uitstroomprofiel in de groepen 7, het rapport?
Zeker is wel dat de rapporten op 12 februari a.s. meegaan, op welke manier
dan ook. Collega’s zijn begonnen met het schrijven hiervan. De gesprekken
n.a.v. deze rapporten vinden plaats op 16 en 17 februari a.s.. Dat zal
vanzelfsprekend weer online gebeuren. T.z.t. krijgt u daar een uitnodiging voor.
Via onze gymdocent Cindy komt het volgende binnen met de vraag dit met u te delen:
Tennisschool Tennis Op Maat organiseert in samenwerking met de
jeugdcommissie van TPV Pim Mulier (Jaap Edenlaan 9, Haarlem) een
tennisevenementje voor de jeugd op 22 januari tussen 16:00 uur en
18:00 uur.
Leden en niet leden zijn welkom, dus nodig vooral ook je
vriendjes/vriendinnetjes uit om mee te doen!
Lekker samen buiten sporten, leuke en leerzame tennisspellen,
wedstrijdjes en natuurlijk veel plezier en fun!
Vind je het leuk om mee te doen? Schrijf je hier in en we zien je graag op Pim Mulier op 22 januari om
16:00 uur.“
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Hierbij de volledige link naar het
inschrijfformulier: https://planmysport.cloud/pms/sct/sct_reg.sct_reg_start?p_lan_code=NL&p_sce_
code=PIMMULIER&p_org_code=OPMAAT&p_ssn_code=WIN2021&p_cuc_code=EVENT&p_cut_code
=EVT0022
Binnen Facebook en andere platforms wordt heel veel gedeeld, leuk en minder leuk.
Persoonsafhankelijk. Eén van die zaken vindt u onderaan deze Weekbrief. Gewoon omdat het kan…

Voor nu wens ik u en jullie, ook namens mijn topcollega’s, een mooi, wellicht winters weekend toe,
hou vol, blijf gezond en tot de volgende Weekbrief!
Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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