Belangrijke data:
● Voorleesontbijt
● Portfoliogesprekken
● Plezier in de buurt
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Beste ouders en leerlingen, ondanks de lockdown en het elkaar
niet meer kunnen ontmoeten, zelfs niet aan het schoolhek,
wensen de collega’s van de Prof. Dr. Kohnstammschool ouders,
verzorgers en leerlingen een gezond en leerzaam 2021. We
hopen dat we dit schooljaar minder beperkingen krijgen, waardoor
het elkaar ontmoeten weer middels direct contact kan en niet via
digitale gesprekken zal verlopen.

Beperkingen
Het is lastig om op 11 januari aan te geven wat er in januari en op welke
manier tot welke datum doorgang zal vinden. Morgen is er een
persconferentie, maar het is inmiddels al duidelijk dat de lockdown wordt
verlengd. Het voorleesontbijt gaat niet door, de portfoliogesprekken
zullen wellicht op een later tijdstip digitaal worden gevoerd. Of we dit dan
samen met de leerlingen doen is nog de vraag. We zullen u informeren
over wanneer en op welke wijze de portfoliogesprekken gehouden
worden.

Opvang en vragen
De ouders gaan verantwoord om met het aanvragen van
noodopvang: hartelijk dank voor uw zoektocht naar oplossingen.
Ook de uitleen van chromebooks lukt nog steeds. Er is wel meer
vraag, dus de spoeling wordt dun, want we willen ook nog
chromebooks gebruiken voor leerlingen die worden opgevangen. Als
u vragen hebt, kunt u mailen naar: kohnstammschool@alberoscholen.nl Gelukkig is er contact met
alle leerlingen. Ze maken het digitale werk, ze nemen deel aan de gezamenlijke digitale ontmoetingen,
maar het is toch echt anders dan samen in de klas te zitten.
Leerlingen die naar de opvang komen worden netjes ontvangen en krijgen hulp, maar zij krijgen
GEEN les. Zij kunnen wel deelnemen aan de digitale lessen van hun groep.

Woord van welkom
Een woord van welkom voor Lola en Storm Mulder. Deze leerlingen
komen uit Amerika en zijn blij dat ze na 9 maanden thuisonderwijs weer
naar school kunnen, al is dit nog maar beperkt. We wensen Lola en
Storm een fijne en leerzame tijd bij ons op school. We hopen dat Lola en
Storm zich spoedig thuis zullen voelen op school en in Nederland.

Plezier in de buurt
We waren in december heel blij dat we konden melden dat de pleintjes
weer zouden starten op 21 januari. Zeker omdat we sport- en
knutselactiviteiten konden aanbieden. Hoe het nu gaat verlopen is nog
niet duidelijk, maar de kans dat we op donderdag 21 januari kunnen
starten is niet erg groot. Jammer!

Nieuwsbrief van de bieb als bijlage
Voor de bijlage te openen, klik op onderstaande link.
link

