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Agenda
-Maandag 11 t/m 15 januari
-Afstandsonderwijs
-Dinsdag 12 januari
-Persconferentie kabinet
-Donderdag 14 januari (uiterlijk)
-Nieuwsbrief extra met informatie over
de periode vanaf 18 januari
-Jaarkalender 20-21

Geachte ouders/verzorgers,
Allereerst wensen we iedereen; kinderen, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s
van harte een gelukkig én natuurlijk ook gezond 2021 toe! Hopelijk kunnen we
deze pittige tijd snel achter ons laten en gaan de scholen weer snel open, maar
tegelijkertijd willen we u allemaal alvast ontzettend bedanken voor de gevoelde
fijne samenwerking bij het afstandsonderwijs wat we aan het vormgeven zijn.
We beseffen ons dat het voor alle gezinnen een pittige klus is, maar samen maken we er het beste van. Op deze manier kunnen we er wederom voor zorgen
dat uw kind(eren) voldoende onderwijs krijgt en geen achterstanden op loopt.
We hopen natuurlijk van harte dat we op maandag 18 januari weer fysiek op
school kunnen beginnen, maar we moeten er ook rekening mee houden dat het
nog langer gaat duren voordat de kinderen weer in de klas kunnen komen.
Op school vangen wij op dit ogenblik dagelijks meer dan 40 kinderen op in onze
noodopvang. Wij zitten hiermee aan de grenzen van de mogelijkheden merken
we op. We zetten zoveel mogelijk ons onderwijsondersteunend personeel in,
maar ook leerkrachten, IB-ers en bouwco’s, pedagogisch medewerkers en directie werken mee in het opvangrooster. Met name voor leerkrachten die tegelijkertijd ook afstandsonderwijs moeten begeleiden is dit pittig. We snappen uiteraard dat ouders in vitale beroepen moeten werken en dat opvang dan echt nodig is. Alle begrip en respect daarvoor. We vragen alle ouders/verzorgers wel
om kritisch te blijven kijken waar de opvang echt nodig is. Op die manier houden
we het met z’n allen behapbaar.
Wanneer de lockdown langer gaat duren dan tot 18 januari moeten kinderen
overigens wel opnieuw opgegeven worden voor opvang op school. Het gaat dan,
zoals bekend, om kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepen en
die daardoor niet thuis bij hun kind kunnen zijn. Na de persconferentie van volgende week zal u uiteraard weer ingelicht worden over de specifieke gevolgen
van de maatregelen voor ons bestuur en IKC. Wordt vervolgd dus.

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“ We zijn zuinig op elkaars spullen en “We praten
met elkaar als er wat is” (ook thuis ;-)”

I

Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig dat we weten te zeggen
Afgelopen week werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van een
van onze ‘oud’ ouder, Miranda Laponder-Verfuurden. Miranda is jarenlang betrokken geweest bij ons IKC als penningmeester van de ouderraad en heeft veel
voor ons IKC betekend de afgelopen jaren.
Namens het team, de kinderen, de MR en de ouderraad/activiteitencommissie
van ons IKC zijn er bloemen en een kaart gestuurd naar Mathijs, Isabel, Bart en
familie . Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van
dit verlies.

De rode loper
De komende periode starten Rowan Hutjes, Quinn vd Brink, Noortje van Helvert en
Zhan Xiang bij ons op school. Het klinkt natuurlijk een beetje gek in deze tijd van afstandsonderwijs, maar wij wensen deze kinderen veel plezier bij ons op school. Het
warme welkom en de rode loper gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van
deze leerlingen.

Gemaakt door kinderen van ‘de noodopvang’

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,
Hartelijke groet,
Stefan de Jonge
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