Belangrijke
data:
● 12 februari
● 15-19 februari

groep 1 en 2 vrij
voorjaarsvakantie

Weer naar school
Na 6 weken thuisonderwijs mochten alle kinderen vandaag
weer naar school. Hierover heeft u vrijdag een uitgebreid
schrijven ontvangen. We gaan ervan uit dat deze week voor de
voorjaarsvakantie een positieve invloed heeft op de leerlingen.
En dat we het schoolse leven met afspraken weer langzaam
aan oppakken. Volgende week een welverdiende vakantie
zonder online lessen.

Portfoliogesprekken
De portfoliogesprekken worden rapportgesprekken.
Hierover kon u meer lezen in vorige nieuwsbrief. Vanaf 8
februari kunnen ouders met meerdere kinderen op school
intekenen op de aangeboden gesprekstijden. Vanaf
woensdag kunnen alle ouders dit. De resultaten van alle
‘midden’ toetsen zijn nog niet bekend op het moment van
het gesprek. Deze kunt u later wel zien in Parnassys. Heeft
u dan vragen, dan kunt u hierover met de leerkracht
contact opnemen.

Bedankje
Voor alle hulpmeesters en hulpjuffen die de
afgelopen weken voor heel veel hulp en
ondersteuning hebben gezorgd, stond er
vandaag een bedankje klaar. We hopen dat
dit kleurige presentje op dezelfde aandacht
en zorg mag rekenen als de aandacht en
zorg die onze leerlingen de afgelopen
weken kregen bij het thuisonderwijs tijdens
de lockdown.

Nieuwe leerling
Door de lockdown kon Ajay niet op zijn vierde
verjaardag naar school komen. Deze week begint Ajay
Salet echter wel. We wensen Ajay een fijne en
leerzame tijd toe op de Kohnstammschool. We hopen
dat hij zich spoedig thuis zal voelen bij ons op school.

Plezier in de buurt
We zouden deze week starten met activiteiten op het schoolplein en in
school. Dat waren de activiteiten die we in het verleden “Pleintjes”
noemden. In afstemming met SMWO starten we de activiteiten mogelijk na
de voorjaarsvakantie. Vanwege de kou en om de corona richtlijnen, starten
we iets later: op donderdag 25 februari.

Vervelend
Na weken online onderwijs kunnen we op maandag 8
februari weer beginnen. Het is ontzettend vervelend
voor leerlingen, leerkracht en ouders van groep 4 dat
juf Evelien zich moet laten testen vanwege mogelijk
contact met mogelijk corona besmet persoon. We
hopen dat de uitslag negatief is en de juf morgen
weer aan het werk kan. Vervanging inzetten is lastig
tot niet haalbaar vanwege gebrek aan vervanging. Het
kan dus betekenen dat groep 4 nog online les krijgt.

