
 

 

 
 

Afstandsonderwijs  

Bij het uitgaan van deze 

nieuwsbrief weten we nog niet 

of de scholen opengaan op 

maandag 8 februari of dat het 

nog langer gaat duren. Op dit 

moment gaan we er nog van uit 

dat de scholen opengaan.  

Via de online groepsactiviteiten 

zien we gelukkig veel van de 

kinderen. We merken dat ze 

elkaar missen en graag weer 

naar school willen. Ook voor u 

als ouders is het een pittige klus. 

Naast uw werk wordt er ook 

gevraagd om de kinderen te 

begeleiden in hun schoolwerk. 

We merken dat het zwaar is en 

dat er veel van jullie wordt 

gevraagd. We hopen dan ook 

dat de scholen weer snel open 

gaan.  

HOUD NOG EVEN VOL!!! 

Juf Anouk 

Na de voorjaarsvakantie zal juf 

Anouk niet meer voor groep 

1/2a staan. Zij heeft een nieuwe 

baan geaccepteerd op een 

andere basisschool. Wel zal juf 

Anouk tot het einde van het 

school nog wat invalwerk doen 

op de maandag en op dinsdag 

blijft zij tot aan de 

zomervakantie de kinderen van 

de MIK begeleiden.  
Wij danken juf Anouk voor haar 

inzet en wensen haar veel 

succes en plezier met haar 

nieuwe uitdaging. 

Nieuwe collega 

Vanaf woensdag 10 maart zien 

we op school een nieuw gezicht. 

Juf Marlies komt ons team 

versterken en zal naast juf Kim 

voor groep 1/2a komen te 

staan. We wensen juf Marlies 

veel succes en plezier op IKC Het 

Veer. 

Studiedag  

Op vrijdag 12 februari staat er 

een studiedag gepland. Deze 

studiedag komt te vervallen. Dit 

betekent dat er deze dag 

gewoon les gegeven wordt. Dit 

zal of via afstandsonderwijs 

gaan of, als de scholen open 

zijn, fysiek op school.  

Als school vinden wij het niet 

gepast om deze studiedag op dit 

moment te laten staan.  

 
 
 
 
 
 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 4 jan – 5 febr 
    Afstandsonderwijs 
Maandag 8 februari 
    Hopelijk eerste   
    schooldag na  
    lockdown 
Maandag 15 – 19 februari   
    Voorjaarsvakantie 
 

    

Nieuwsbrief 10 
             29 januari 2021 
 


