
 
    

 5 maart  2021 nr. 12 

  

Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende 

twee weken.  

 

Agenda 

Deze weken zijn er geen bijzonderheden 

Mededelingen 

Geachte ouders, 

Wat was het deze week fijn om te zien dat de 

meeste groepen weer bijna volledig  aanwezig 

waren.  In het VSO hebben we nog  een beperking 

in het aantal leerlingen, maar alle leerlingen komen 

een aantal keren per week naar school. We houden 

ons aan de  coronaregels en  werken  alleen in de 

eigen groep. Bij het hanteren van de regels zien we 

dat de meeste kinderen ook goed opletten en ook 

het handen wassen etc. niet vergeten. 

 

Fijn om te melden is dat juf Greta in groep B weer 

op een aantal momenten per week 

ondersteunende werkzaamheden kan gaan 

doen.  De vermoeidheid is er nog steeds, maar het 

gaat gelukkig  de goede kant op. 

Ad van Dijk 

 

Weer naar school 

Wat fijn dat alle leerlingen weer op school zijn. 

Heerlijk dat we ze allemaal weer fysiek onderwijs 

kunnen geven. We houden de veiligheid t.o.v. 

elkaar en t.o.v. de kinderen goed in het oog.  

 

 

 

Rapportgesprekken 

Zoals u weet zijn de rapportgesprekken 

uitgesteld. We willen deze gaan houden in de 

week van 29 maart. In de volgende nieuwsbrief 

geven we de exacte data. 

We weten nog niet of dit fysiek of online kan 

plaatsvinden 

 

ICT 

Misschien heeft het  gelezen/gehoord maar 

een paar dagen geleden was het volgende in 

het nieuws: 

Ministers: Google software voor onderwijs 

te privacygevoelig. Producten die in het 

onderwijs worden gebruikt zijn niet veilig 

genoeg. De privacyrisico’s zijn te groot, 

schrijven  de onderwijsministers Van 

Engelshoven en Slob in een brief aan de 

Tweede Kamer. 

Het gaat om producten Google Workspace for 

Education(voorheen G Suite for Education). 

Gelukkig maken wij op school  geen gebruik 

van deze producten. 

 

Data periode voorjaarsvakantie tot 

meivakantie 

 

Nieuwsbrief 12e nieuwsbrief 

Nieuwsbrief 13e nieuwsbrief 

2 t/m 5 april Paasvakantie 

6 april Studiedag Kinderen vrij 

9 april 14e nieuwsbrief 

23 april 15e nieuwsbrief 

26 april t/m 7 

mei 

meivakantie 

11 mei  luizencontrole 

  


