Schoolbrief februari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de vijfde schoolbrief van het schooljaar 2020-2021.
U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website of
in de bibliotheek van het Ouderportaal.
Ik wens u veel leesplezier!

In deze schoolbrief:
-inleiding
-Covid-19
-terugblik/vooruitblik
-agenda
-afsluiting

Inleiding
Covid-19
Eindelijk mochten we 8 februari weer naar school met z’n
allen. Bijna gooide de sneeuw roet in het eten……, maar we
zijn toch gestart! En wat heeft iedereen kunnen genieten
van de sneeuw en het ijs. Het was heerlijk om alle kinderen
weer te zien, veel kinderen en leerkrachten keken er echt
naar uit. Na een korte tweede week is voor de kinderen de
voorjaarsvakantie vandaag al gestart. We hopen dat
iedereen een hele fijne vakantie heeft, waar school een
beetje naar de achtergrond verdwijnt, na het
thuisonderwijs. Heel veel plezier en tot maandag 1 maart.
Ook voor nu geldt nog steeds: “Voelt u zich vrij om contact
op te nemen, als u vragen heeft of om tips en tops te
delen”. U kunt mij bereiken via het Ouderportaal of via de
mail: m.vanravesteijn@cnsheredium.nl
Hartelijke groeten,
juf Marianne

Dinsdag 23 februari zal er weer een persconferentie zijn. Als
er nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. het basisonderwijs,
stellen we u op de hoogte. We gaan er vanuit dat alle regels
voorlopig blijven gelden.

Terugblik /vooruitblik

Afsluiting

We zijn weer gestart na de lockdown, maar hebben met
allerlei regels rondom Covid- 19 te maken:
*De sportdagen zijn vooruit geschoven.
*De adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs zijn
gevoerd.
*Afgelopen week zijn we met de cito’s gestart en gaan daar
na de vakantie nog mee verder.
*De rapporten worden dinsdag 9 maart meegegeven aan
de kinderen van groep 2 t/m 8.
*De kinderen van groep 1 (en ook groep 2) krijgen dinsdag
9 maart hun plakboek mee naar huis.
*Donderdag 11 maart zullen de rapportgesprekken zijn.
*Helaas gaan alle uitjes m.b.t. Kunst en Cultuur voorlopig
niet door.
*Zoals het er nu naar uitziet gaan we Biddag in de klassen
vieren. We zijn al druk met het oefenen van de liedjes. (Als
de regels worden versoepeld, kunnen we Biddag misschien
met alle kinderen in de aula vieren.)
*SOT (=School Ondersteunings Team) is verplaatst naar 23
maart.
*In het Ouderportaal onder het kopje foto’s ziet u foto’s
van de sneeuwpret.

Agenda

01-03-2021
02-03-2021
09-03-2021
10-03-2021
11-03-2021
23-03-2021

intekenen rapportgesprekken
Groep 1 t/m 7
luizencontrole
Rapporten en plakboeken mee naar huis.
Biddag
Rapportgesprekken
SOT (i.p.v. 16 maart)

Hartelijke groeten,
het team van C.N.S.Herédium

