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Agenda:

woensdag 6 januari 2021

MR 19.30 - 21.00 uur
Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Voorjaarsvakantie
Studiemiddag team, alle leerlingen
vrij vanaf 12.00 uur

Start van 2021
In de eerste plaats wenst team Schengehof u alle goeds voor 2021 en vooral een
goede gezondheid.
Helaas moesten we op 4 januari starten met online lessen.
Het is echt geweldig dat alle leerlingen hierbij betrokken zijn en door u
ouder(s)/verzorger(s) worden aangemoedigd de online
lessen te volgen en het schoolwerk te maken. Alleen
samen met u kunnen we in deze bijzondere tijden
onderwijs verzorgen.
Onze dank voor de inzet van de leerlingen en u als
ouder(s)/verzorger(s) is dan ook groot.

Scholen gesloten
Op dit moment is nog niet bekend hoelang de basisscholen in Nederland gesloten
blijven en wij online onderwijs verzorgen. In ieder geval tot 18 januari. Tijdens de
persconferentie op dinsdag 12 januari wordt meer duidelijkheid verwacht. Zodra
maatregelen veranderen of andere informatie bekend is wordt dit met u vanuit
school gedeeld.

Studiedag 4 januari uitgesteld.
De studiedag voor al het personeel van onze Stichting Albero op 4 januari jl. met als
thema ‘Ken jij mij?’ is door de Lockdown uitgesteld. Zodra de nieuwe datum bekend
is informeer ik u.
We zouden deze dag samen gaan nadenken over wat diversiteit in al zijn facetten
betekent voor ons onderwijs.

Dank aan de ouderraad en andere hulpouders.
Langs deze weg wil team Schengehof de ouderraad en andere hulpouders
bedanken, die ondanks de Corona Maatregelen, ons op aangepaste wijze hebben
geholpen in de decembermaand. De hal was mooi versierd en er waren lekkere
traktaties. Helaas ging de kerstdisco niet door, maar we hopen nog dit schooljaar
een disco te kunnen organiseren.

We verwelkomen Tijn , die in januari 4 wordt.
We hopen, dat je snel kunt starten in groep 1 bij juf
Ramona als de scholen weer open gaan.
We wensen Tijn een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op
school!’

Zwangerschapsverlof juf Lilian
Per 1 februari gaat juf Lilian met zwangerschapsverlof.
Wij wensen haar een fijne verlofperiode toe.
Helaas is nog niet bekend wie haar gaat vervangen.
Bovenschools is hiervoor aandacht. Zodra we meer
weten zullen we u informeren.

Telefonische bereikbaarheid school
Om de bereikbaarheid van onze school te vergroten, hoort u voortaan nadat u
gebeld heeft een keuze menu.
Ziekmelden graag rechtstreeks naar de leerkracht via Parro maar kan ook tussen
7.30 en 8.30 u telefonisch via keuze 1.
Via keuze 2 kunt u iemand spreken.
Via keuze 3 kunt u een bericht inspreken. Dit kan ook als er via keuze 2 niemand
beschikbaar is.
Uw ingesproken boodschappen ontvangen wij in onze mailbox en wij nemen zo
spoedig mogelijk contact op bij urgente gevallen.

Rapporten en gesprekken
De komende weken gaan we in kaart gaan brengen wat uw kind(eren) erbij hebben
geleerd in de afgelopen maanden.
De rapportgesprekken willen we gaan houden de week voor en de weken na de
voorjaarsvakantie. We zijn echter volledig afhankelijk van richtlijnen en
maatregelen ivm Corona.
Zodra wij groen licht krijgen om gesprekken te houden, ontvangt u via Parro de
mogelijkheid om in te tekenen voor een gesprek.
Na het gesprek krijgt u het rapport mee naar huis.

Bibliotheek leespunt
Het leespunt is tot nadere berichtgeving gesloten.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u woensdag 3
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