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Nieuwsbrief
Thuisonderwijs

weer in het leerritme te komen. Er zal dan op

De complimenten voor alle ouders en

z’n vroegst in de week na de

kinderen over afgelopen week! Bijna alle

voorjaarsvakantie getoetst kunnen worden.

kinderen volgen dagelijks de online lessen.
Super!

Dit betekent dat de contactavonden ook
zullen verschuiven naar de periode na de

We hebben nog wel een vraag voor u als

voorjaarsvakantie. Op de contactavonden

ouder. Tijdens de online lessen kunnen we

zullen de Cito scores met u besproken

niet altijd controleren of de kinderen hun

worden.

werk uit het werkboek wel maken. Zou u dit
als ouder aan het eind van de dag even willen
checken?

Open dagen AOC Terra
In de bijlage van deze nieuwsbrief informatie

Verder merken we dat kinderen hun werk

over de ludieke actie van het AOC Terra om

vooruit maken. Dit is erg lastig tijdens de

de kinderen van groep 8 te informeren over

instructies. Zou u erop willen letten, dat uw

volgend schooljaar.

kind alleen de lessen maakt die op het
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programma staan? Alvast bedankt!

Margedag 4 februari
In verband met Corona hebben wij besloten
dat de margedag van 4 februari niet
doorgaat. Doordat de Cito toetsen nog niet
zijn afgenomen, hebben wij op dit moment
niet veel aan een extra administratiedag.
De lessen zullen op donderdag 4 februari dus
gewoon doorgaan via de Google meet van

Ouders

9.00 uur tot 12.00 uur.

We willen de ouders vragen om bij vragen
zoveel mogelijk buiten te blijven staan en

Cito toetsen
Op dit moment is

niet meer in de school te komen. U kunt even
op het raam tikken, dan komen wij naar u
toe.

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

het nog niet
duidelijk wanneer

Mocht het echt noodzakelijk zijn, dat u toch

we weer precies

even in de school komt. Zou u dan een

naar school gaan.

mondkapje willen dragen? Dat is veiliger voor

We hopen dat dit op

ieder zijn gezondheid.

8 februari zal zijn.
Indien de scholen op 8 februari weer open
gaan, zijn er zeker twee weken nodig om

Stagiaires
Van de opleiding tot onderwijsassistent
komen er binnenkort twee nieuwe stagiaires
bij ons stagelopen. Laura Scheenstra komt
stagelopen in groep 6A en Rick Melles in
groep 5A. Beide studenten zitten in hun
eerste jaar en komen op de donderdag en
vrijdag.
Leyla Michenea en Fleur Seffinga, gaan ruilen
van groep. Leyla komt in groep 5A en Fleur
gaat naar groep 7A.
We wensen de stagiaires een leerzame tijd
toe bij ons op school.

Voor volgende week

Voor volgende week wensen wij iedereen
weer veel succes met het thuisonderwijs!
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