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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste week na de schoolsluiting zit er weer op. Met de sneeuw en nu het prachtige winterweer 
zou je bijna vergeten dat er Corona is. 
 
De jongste kinderen moesten weer voor de school 
afscheid nemen van hun papa of mama. De één 
ging huppelend naar binnen, de ander moest weer 
iets overwinnen maar uiteindelijk waren ze 
allemaal weer blij in de groepen te zien.  
 
De bovenbouwleerlingen ( 6/7, 7 en 8) lopen 
allemaal met een mondkapje buiten de klas. 
Super!! Trots op jullie!!  
 
Collega’s houden afstand van elkaar, gaan zo snel mogelijk naar huis als de leerlingen de school 

hebben verlaten.  
Dank aan u als ouders dat we meteen, als er klachten zijn bij uw zoon/dochter, 
ingelicht worden en dat u uw kind thuishoudt.  
We doen zo met elkaar ons uiterste best om Corona buiten te houden.  
 

Morgenmiddag om 17.00 uur sluit de inschrijving voor de voortgangsgesprekken 1 t/m 7 én, ook 
altijd weer spannend, de definitieve adviesgesprekken voor onze groep 8 leerlingen.  
(Mocht u nog geen tijd gereserveerd hebben doen dat dan voor vrijdagmiddag 17.00 uur.  
Voor alle zekerheid: alle gesprekken (dinsdag en/of woensdag a.s.) 
vinden online plaats!!) 
 
Morgen gaan de rapporten voor de groepen 3 t/m 8 mee naar huis. 
In een grote envelop. Thuis mogen deze bladen in de rapportmap. (En deze map hoeft dus niet terug 
naar school.) 
Ik heb er al heel veel mogen lezen en ben megatrots op alle leerlingen. Wat een mooie prestaties. En 
zoals altijd hebben mijn collega’s hier weer heel veel tijd en energie in gestopt. Niet alleen in het 
schrijven hiervan maar ook in al het onderwijs dat hier aan vooraf ging. Complimenten!!  
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 Vrij 12 februari   17.00 uur Socials Schools sluit inschrijven voortgangsgesprekken 
 
Vrij 12 februari   Rapporten mee 
 
Di 16 en wo 17 februari Online voortgangsgesprekken 1 t/m 7 
    Online eindadviesgesprekken groepen 8 
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Morgenmiddag zal collega Dionne afscheid nemen van haar groep 8B  (en een 
beetje van ons ). Morgen, 12 februari, gaat haar zwangerschapsverlof in.  
Lieve Dionne: geniet van je verlof en van je mooie gezinnetje wat straks een mooi 
meisje rijker is. Houd ons op de hoogte!! 
 
Namens ons betrokken team wens ik u en jullie voor later een mooi winters 
weekend toe! Tot de volgende weekbrief en blijf gezond! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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