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Verlenging lockdown
Helaas werd afgelopen weekend het nieuws bekend dat de scholen tot ten minste 8 februari
gesloten zullen blijven. Dat betekent dat we de komende weken doorgaan met het verzorgen van
thuisonderwijs. Via de Beemden Berichten blijven we u informeren over de ontwikkelingen.
We doen ons best het thuisonderwijs in het belang van de kinderen zo goed mogelijk vorm te geven,
waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende thuissituaties. Dit vraagt veel van u
als ouder en ook van de leerkrachten. Als er dingen zijn waar u tegenaan loopt dan bent u altijd
welkom contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. We hebben niet overal een oplossing
voor maar kunnen altijd met u meedenken.

Aangepaste data rapport en oudergesprekken
Vanwege de verlengde lockdown wordt de datum van het eerste rapport verzet. Oorspronkelijk zou
het eerste rapport voor de carnavalsvakantie mee naar huis gaan. Het is erg onhandig het rapport te
maken als we de kinderen zo’n lange periode niet hebben gezien. Het rapport zal nu meegegeven
worden op donderdag 11 maart. Indien de lockdown niet nogmaals verlengd wordt zien we de
kinderen dan nog ongeveer 3 weken voorafgaand aan het rapport. Die tijd gebruiken we om nog
informatie voor het rapport te verzamelen. Het rapport zal wel wat eenvoudiger worden opgezet dan
normaal.
Omdat het rapport verzet wordt zullen ook de oudergesprekken verzet worden.
Deze zijn nu gepland op dinsdag 16 maart en donderdag 18 maart.
De gesprekken zullen digitaal worden gevoerd en u kunt zich t.z.t. aanmelden voor de gesprekken.

Impressie thuisonderwijs
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Spelletjes bij de noodopvang

Genoeg bewegen is belangrijk!
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