
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 11A  schooljaar 2020/2021.             Datum: 12 februari 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze een extra nieuwsbrief.  
De volgende nieuwsbrief, nummer 12 volgt weer op vrijdag 26 februari 2021.  
 
Verjaardagen:  
6 februari  Yara van Strien gr. 3 
15 februari Finn Kiesenberg gr. 8 
24 februari  Gijs van Westen gr. 8 
  Enora v/d Maale gr. 6 
26 februari Tim van der Zwet gr. 5 
 
  
Algemeen.  
Werkweek 1 na Lock down 2, rapportgesprekken enz.    
Na 5 weken thuiswerken mochten we dan eindelijk weer naar school, leerlingen blij, leerkrachten blij en 
vele ouders / verzorgers blij. En toen had het ook nog gesneeuwd zondag, voordat we maandag naar 
school mochten. Dus maandag en de rest van de week genoten van de sneeuw! Eigenlijk een beetje 

dubbel feest      . 

De eerste week van weer naar school is nu bijna achter de rug, vanmiddag vrij…. Want de 
voorjaarsvakantie begint. Iedereen naar de ijsbaan?  
Verder kunnen we melden dat het binnen de mogelijkheden die er zijn op school, het werken prima 
verloopt, ook u als ouders werkt prima mee met bijv. korte haal en breng momenten. 
Hopen dat we na de voorjaarsvakantie “gewoon zo verder kunnen gaan”.  
Verder hebben deze week de rapportgesprekken in aangepaste vorm plaatsgevonden. De gesprekken zijn 
prima verlopen en het “meeten” lukte prima. Op deze manier is iedereen toch weer geïnformeerd. 
 
Voorjaarsvakantie. 
Vanmiddag start de voorjaarsvakantie, dat betekent dat we volgende week van  
maandag 15 t/m vrijdag 19 februari geen school hebben! 
Vanaf deze plaats wensen we iedereen een fijne vakantie toe!!! 
 
Coronavirus/crisis en DIGI D! 
Beste allemaal, misschien wist u het al, maar als iedereen binnen het gezin een eigen DIGI D heeft 
verlopen de zaken rond Corona ook sneller!. Bijv. testuitslagen zijn binnen 1 dag bekend en te vinden 
m.b.v. DIGI D, terwijl het zonder nog steeds 2 tot 3 dagen kan duren. 
Wellicht dus een idee om alvast voor iedereen binnen het gezin een DIGI D aan te maken als dat nog niet 
is gebeurd. Mocht het dan nodig zijn om binnen je gezin te moeten testen enz. weet je sneller hoe en 
wat! 
 
Filmpje van GVO juf Marjan.  
Juf Marjan stuurde dit filmpje nog door i.v.m. GVO lessen en aanstaande Valentijn.  
Hieronder de link van een kort filmpje over Valentijn. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=uYdM3Blp_wM&list=PLAFbZlDBdsUSvh89TwuatjR5yFOqJo-gI&index=6 
  
Belangrijke data: 
Vrijdag 12 febr. Start Voorjaarsvakantie om 12.00 uur. 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 febr. Voorjaarsvakantie  
Vrijdag 26 febr.  Nieuwsbrief 12  
 
Foto’s:  
Werkweek 1 na Lockdown 2: https://myalbum.com/album/k42aH6G6nfa2 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen! 
 
- Zoek het ijs op ! lekker gaan schaatsen nu het nog even kan!! 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuYdM3Blp_wM%26list%3DPLAFbZlDBdsUSvh89TwuatjR5yFOqJo-gI%26index%3D6&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7Cb5273c430b904c4531a208d8ce8ea6bb%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637486459373521475%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p5%2BEJWr7FTa%2FjD%2FUCyKjsIwh%2BYzx0ou8bE%2FiR3DX30Y%3D&reserved=0
https://myalbum.com/album/k42aH6G6nfa2
http://brewminate.com/some-winter-holidays-not-necessarily-widely-known/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Huiswerkmaatje op afstand 

Heeft uw kind behoefte aan wat extra hulp tijdens de online lessen? Lesloods 15 biedt de 
oplossing. Door 1 op 1 online begeleiding van onze hbo studenten helpen wij uw kind met 
het maken van huiswerk, een planning of het leren van een vak. Voor meer informatie of 
contact kunt u terecht op www.lesloods15.nl/basisschool 


