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Windvlaag
Januari 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar!

Het jaar gaat raar van start, doordat de scholen gesloten
blijven en er weer thuisonderwijs gegeven wordt. Dat
betekent dat er weer een groot beroep gedaan wordt op
ouders om de kinderen te helpen bij het inloggen in de
computer en het maken van het werk.
We gaan ervan uit dat het iedereen lukt op de goede manier contact te vinden en te houden met de
leerkrachten. Mocht het niet lukken, zijn de leerkrachten te bereiken via Parro.
We bieden, in geval van nood, opvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepen. Zoals we al
eerder hebben aangegeven, vragen we wel om te kijken of er andere oplossingen voor opvang zijn.
Moet u toch gebruik moeten maken van de opvang op school dan kunt u dat aangeven door een mail
te sturen aan m.frankema@aves.nl of een Parro-berichtje te sturen. Wilt u vermelden wel beroep u
heeft?
Zodra we weten wat er vanaf 18 januari gaat gebeuren, zullen we u daarover berichten.
Het gaat ons weer samen lukken om door deze tijd heen te komen!
Samen staan we sterk!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Monique Frankema

Gefeliciteerd!
De jarigen in januari zijn:
4
5
8
15

Boyan Veluppillai
Diana Watar
Tess Bosscher
Mahmut Özcan

22 Roshana Sloterwijk
24 Lynn Kostwinder
25 Benthe van Lierop

We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag!
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Agenda januari 2021
04 januari
Eerste schooldag van 2021.
04 januari
t/m (in ieder geval) 15 januari online-lessen.
21 januari
Kinderraad komt bij elkaar.
Citotoetsen
In de jaarkalender staan de Citotoetsen gepland vanaf 18 januari. We zullen in het team nog
bespreken hoe we daarmee om zullen gaan. Daarover informeren we u later.
Talentenshow
Het is de bedoeling dat de Kinderraad op vrijdag 19 februari een talentenshow organiseert. We
weten nu nog niet precies in welke vorm we die show kunnen organiseren. Dat is afhankelijk van de
coronamaatregelen.
We vragen alvast aan alle kinderen om na te denken of ze aan deze talentenshow willen meedoen.
Wie wil zijn of haar talent laten zien? Denk bijvoorbeeld aan zingen, dansen, een instrument
bespelen, een kunstje doen, iets voordragen, playbacken. Dit kun je alleen doen, maar ook met een
groepje. Als we weer op school zijn, komt er meer informatie.

