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Fijne feestdagen!
De afgelopen week is voor iedereen helaas anders verlopen dan
we hadden gehoopt. Een laatste schoolweek met een kerstviering
als afsluiting werd in eens een week eerder vakantie voor de
kinderen.
Gelukkig hebben we de kerstviering nog naar voren kunnen
halen, zodat de kinderen enigszins alles met een kerstgevoel de
vakantie in zijn gegaan.
Intussen is de ‘echte’ kerstvakantie bijna aangebroken.
Ik wens iedereen, ondanks alle restricties, hele fijne feestdagen
en een mooie jaarwisseling!
Hopelijk zien we elkaar snel weer in het nieuwe jaar!
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Groep 3
Juffrouw Jamy gaat vanaf de kerstvakantie met verlof. Dit betekent dat de bezetting van groep 3 er anders uit gaat zien.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juffrouw Danique voor de klas.
Op donderdag en vrijdag staat juffrouw Chantal voor de klas.
We wensen juffrouw Danique en Chantal veel plezier met de klas en juffrouw Jamy natuurlijk een hele fijne verlofperiode!

Na de vakantie….
We hopen natuurlijk dat we op 10 januari alle kinderen weer live mogen ontvangen!
Voor de zekerheid zijn alle collega’s echter deze week hard aan het werk geweest om voorbereidingen te treffen voor
‘onderwijs op afstand’.
Mochten we 10 januari helaas niet open gaan, dan liggen alle spullen alvast klaar.
Op maandag 3 januari wordt hier definitief een knoop in doorgehakt door het ministerie.
Op dinsdag 4 januari informeren we jullie over de periode na de vakantie.
Daarop vooruitlopend: bij ‘onderwijs op afstand’ is af en toe een device (laptop, tablet oid) nodig om in te kunnen loggen.
Wij hopen dat iedereen zoveel als mogelijk van eigen devices gebruik maakt. Lukt dit echt niet? Dan kan er een device van school
geleend worden. De voorraad is echter beperkt.
Als iemand hier gebruik van wenst te maken kun je een berichtje sturen naar meneer Pim (p.sigmans@stgboom.nl) met als
onderwerp ‘device’. Wij maken vervolgens een eerlijke verdeling.

