Extra weetjes
Week 1 en 2

Beste ouders / verzorgers van De Romte,

Beste ouders,
Bij dezen wensen we iedereen een heel goed, fris nieuw jaar in goede gezondheid toe!!!!
Vandaag, maandag 4 januari, hebben we gelukkig weer een aantal blije gezichten gezien bij het ophalen van de tassen. Het was ook fijn dat een aantal kinderen van de Onderbouw kort heeft kennis kunnen maken met juf Angela
( vervangster van juf Regina). Een goed begin van het thuisonderwijs. Morgen zullen de eerste contacten via Teams
zijn.
Enkele aandachtspunten bij het thuisonderwijs:
*Brief noodopvang en klachten
Bij deze extra weetjes is hierover een brief van directeur Arnold Oosterdijk toegevoegd.
*Teams
Deze keer komt er geen algemeen overzicht van de afspraken op teams. We vragen iedereen op de agenda van
Teams te kijken wanneer uw kind(eren) is/zijn ingedeeld. Dit kan in een groepje zijn , maar kan ook individueel met
de leerkracht zijn.
* Contact
Met het team en/of afzonderlijke leerkrachten is contact mogelijk via de “Parro– app” en “Teams”.
What’s app willen we niet meer gebruiken. Het is even wennen, maar wel duidelijker.
Het team is beschikbaar van 8.30—14.00 uur.
*Juf Regina
Juf Regina is op 2 januari bevallen van een flinke zoon! Het gaat goed met ze. De volgende week krijgen alle leerlingen een opdracht mee om er een gezamenlijk een cadeau voor juf Regina te maken. Juf Angela vervangt haar.
Hoe de verdeling tussen juf Angela en juf Anneke is zult u deze gewaar worde. Beide juffen staan ingepland op
teams.
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Brengen van schoolwerk.
Op vrijdag 8 januari willen we de tassen graag terug op school. Weer op dezelfde wijze
( éénrichtingsverkeer). Wanneer uw kind zijn/haar stoffen tas van school nog thuis had wilt u
het huiswerk dan hierin terugbrengen? Wij kijken het na en zorgen ervoor dat het nieuwe pakket
weer bij u thuis komt.
*Hoe verder?
Zoals het nu staat is 18 januari de laatste dag van het thuisonderwijs en komen de kinderen op 20 januari weer
naar school. Op 12 januari is er weer een persconferentie. We wachten af wat de volgende maatregelen zullen
zijn. Wij hopen natuurlijk voor de kinderen dat ze weer op school mogen komen. We zullen zien!
Ouders, wij zijn heel blij met jullie inzet t.a.v. het thuisonderwijs. We vertrouwen erop dat het ook deze keer goed
zal gaan. Zijn er problemen, aarzel dan niet maar neem contact op.
Veel succes!
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