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Fijne vakantie!
We wensen jullie allemaal een hele fijne Kerstvakantie!
Ondanks de bijzondere omstandigheden hopen we op
een mooie, fijne en gezonde vakantie. We ‘zien’ elkaar
weer vanaf 4-1-2021 en gaan er dan, uitgerust en wel,
een mooie tweede helft van dit schooljaar van maken.
Veel kerstgroeten, team BS de Vonder.

Kaarten voor Stanislaus.
Vonder(t…)-actie
We kregen een mooie foto van onze buren:

Kalender:
Ma

4-1

‘We gaan digitaal
beginnen’!

Vr

8-1

Nieuwsbrief 11
verschijnt

Corona
Er zijn in de afgelopen week enkele leerlingen en ouders positief getest op Corona. Na overleg met de GGD
hierover bleek steeds dat we geen verdere actie hoefden te ondernemen. Wel een tip van hun kant maar die
is wellicht ten overvloede: “Houd uw en de gezondheid van uw kind(eren) goed in de gaten”!

Studiedag 22-1-2021
Geannuleerd
De studiedag van vrijdag 22-1-2021 gaat niet door. Gezien de huidige (Corona-)omstandigheden vinden we
het belangrijk om die vrijdag gewoon ‘open’ te zijn. Hopelijk kunnen we dan weer allemaal gewoon naar
school.

Ouderklankbordgroep (herhaling)
Woensdag 13-1-2021
We gaan op woensdag 13-1-2021 (van 19.00 tot 20.00 uur) een ouderklankbordgroep bij elkaar roepen. Het is
de bedoeling om met 5 ouders en 2 collega’s van school, digitaal, in gesprek te aan over de blinde vlekken die
wij als school natuurlijk hebben. We zullen 5 ouders willekeurig selecteren en hen de vraag stellen of zij aan
willen sluiten. Digitaal dit keer i.v.m. de Corona-maatregelen. Op termijn willen we hier live gesprekken van
maken. Mogelijk wordt u hiervoor dus uitgenodigd. De resultaten van deze eerste klankbordgroep zullen we
in een volgende nieuwsbrief met u delen.

Gesprek ouder-leerkracht?
We realiseren ons dat er sommige ouders zijn die de leerkracht van hun kind nog niet of nauwelijks
gesproken hebben dit schooljaar. Mocht u die behoefte wel hebben en na de kerstvakantie in gesprek willen
met de leerkracht van uw kind, neem dan contact met hem of haar op. We gaan graag in gesprek met u.

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

