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NOVA VOOR DE MAAND               Januari       SCHOOLJAAR 2020 / 2021 

 

We willen deze maand toch nog afsluiten met een korte Nova voor de maand januari. Het jaar 2021 

start helaas niet zoals we graag zouden willen. We zullen in ieder geval t/m 17 januari onze deuren 

moeten sluiten. Zoals het er nu naar uitziet, mogen we op maandag 18 januari de school weer 

openen. Dit betekent opnieuw voor u als ouder, voor de kinderen en voor ons als team dat we 

moeten schakelen en improviseren. We zijn er van overtuigd dat we er met elkaar wederom voor 

zorgen dat we hier doorheen komen en het thuisonderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk zullen 

vormgeven. Nogmaals, geniet met elkaar van de feestdagen en we zien elkaar hopelijk snel weer in 

2021!  

Agenda voor de maand januari 

04   Tussen 08.30 – 08.45 uur worden alle leerlingen verwacht in Microsoft Teams voor de eerste 
digitale schooldag van 2021. U ontvangt voorafgaand nog een brief met de laatste 
informatie.  

07  Vandaag ontvangen de leerlingen van de groepen 8 hun eerste rapport en hun schooladvies. 
Betreffende groepen ontvangen via Social Schools aanvullende informatie.  

15 Studiedag. Zoals gecommuniceerd wordt er deze dag geen thuisonderwijs/noodopvang 
verzorgd.  

18 Naar verwachting mogen wij vandaag onze deuren weer openen! Uiteraard volgt hierover 
t.z.t. nog bericht via Social Schools.  

27 20.00 uur OR-vergadering.  
29  De Nova van februari wordt verstuurd.  

 

Afsluiting 2020   

Het was toch ineens een verrassing dat we onze deuren vanaf dinsdag hebben moeten sluiten. We 
hebben met elkaar geprobeerd er dinsdag toch nog een gezellige dag van te maken in de  
groepen. Er zijn nog in diverse groepen kerststukjes gemaakt, een aantal groepen heeft de  
zwaaiwandeling voor eenzame ouderen nog gedaan en alle groepen hebben de Poolsterkerstfilm  
gekeken en hebben als traktatie ’s middags nog een mini-oliebol gekregen namens de ouderraad. Dat  
was smullen!  
 

 

 

 

    De nieuwe Poolsterretjes  

In januari worden er één Poolsterretje 4 jaar.  

Zij zullen na de lockdown starten bij ons op school.  

Welkom allemaal! 

  E Josie Bosboom 
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Ouderenquête  

Na de eerste thuiswerkperiode van maart 2020 is er een ouderenquête verstuurd om uw mening te 
peilen naar aanleiding van deze landelijke schoolsluiting. Deze gegevens zijn door de MR 
geanalyseerd. De uitkomst hiervan vindt u in de bijlage van deze Nova. Een aantal zaken hebben we 
direct kunnen toepassen in de nieuwe sluiting die per dinsdag is ingegaan. Bedankt voor alle reacties.  

 

Ingezonden berichten (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


