Belangrijke data:
●

Vervelend
Het is vervelend, maar wel begrijpelijk dat de scholen nog niet
open kunnen. Niet iedereen zal hierover dezelfde mening
hebben, maar de keuze is gemaakt. De mogelijke startdatum
voor de basisscholen schuift steeds weer op. We hopen nog
voor de voorjaarsvakantie te kunnen beginnen met de
leerlingen in de klas, maar het blijft afwachten. Behalve voor
leerlingen wordt het ook voor ouders steeds lastiger om te
blijven doen wat er verwacht wordt. Neem contact op als het
lastig is of als de inzet van jullie zoon of dochter zakt via:
kohnstammschool@alberoscholen.nl Samen kunnen we wellicht een oplossing vinden.
Wilt u volgende week gebruik maken van de noodopvang? Geef dit voor (aanstaande)
vrijdag 15.00 uur door!

Vakantierooster 2021-2022
Hierbij het vakantierooster voor KOMEND schooljaar. Laten
we hopen dat we dan met weinig tot geen beperkingen te
maken hebben.

Herfstvakantie
Kerstvakantie

25/10/21 29/10/21
27/12/21 07/01/22

Voorjaarsvakantie

28/02/22 04/03/22

Goede Vrijdag

15/04/22 15/04/22

2e Paasdag

18/04/22 18/04/22

Meivakantie

25/04/22 06/05/22

Hemelvaart

26/05/22 27/05/22

Pinksteren

06/06/22

Zomervakantie

25/07/22 02/09/22

Welkom
Een woord van welkom voor Hana Hayelom en
Ariam Tesfahiwet. De zusjes komen in een
vervelende periode op school. Ze kunnen geen
kennis maken met hun klasgenootjes. Hetzelfde
is van toepassing op de zusjes Apaliede. Ook
T ‘Ashnee en Taylani Ataliede komen vanuit
Curaçao deze week voor het eerst naar school.
Ze zullen hun klasgenootjes in de groep nog
missen. We hopen dat zij zich toch spoedig thuis zullen voelen bij ons op school. We
wensen Hana, Ariam, T ‘Ashnee en Taylani een fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Aanpassingen
De website en ook de nieuwsbrief hebben we behalve de groene kleur ook andere
aanpassingen. Met het Tiny forest, de insectentuin, energiezuinige verlichting,
afvalscheiding, zonnepanelen op het dak, fruit eten en water drinken en diverse
certificaten van de Gezonde School willen we het groene, duurzame karakter van onze
school meer voor het voetlicht brengen.

Portfoliogesprekken
De geplande portfoliogesprekken
worden doorgeschoven. Na de
voorjaarsvakantie willen we
oudergesprekken houden. We vinden
dat we ouders informatie dienen te
geven over de ontwikkeling van hun
kind(eren). Ditmaal geen gesprek met
uw kind erbij, vanwege de afwezigheid
van de leerlingen de afgelopen weken,
de geringe voorbereiding en de ontbrekende onderdelen van de leerlingportfolio. We
gaan er van uit dat begrip heeft voor deze keuze. De gesprekken hoeven, wat
broertjes/zusjes betreft, nu ook niet op dezelfde dag te worden gehouden. De leerkracht
zal aangeven wanneer en op welke tijdstippen u kunt deelnemen.

Belangrijke data
De belangrijke data blijven leeg, tot we zeker weten wanneer we weer mogen beginnen
en de richtlijnen van hetgeen is toegestaan bekend zijn.
Schoolfotograaf is wederom uitgesteld.
Voorleesontbijt wordt verplaatst naar moment dat de leerlingen ook op school kunnen
ontbijten.
De kalender is niet voor alle info actueel.
De studiemiddag 4 februari gaat wel door. Collega’s zullen ‘s middags dus niet bereikbaar
zijn.
De IEP toetsen worden verplaatst naar maart.

