Noordwijk, 7 januari 2021

Beste ouders/verzorgers,
We zijn 2021 zo anders begonnen dan dat we gehoopt hadden: onderwijs ‘op afstand’ in plaats van
een school vol leerlingen. Het is een rare wereld, zo anders dan anders, maar laten we toezien op
elkaar en positief gestemd blijven!
Probeer nieuwe dingen
Daag jezelf uit
Zie wat goed gaat
Wees jezelf
Doe je beste best
Durf fouten te maken
En het opnieuw te proberen
Geniet van de kleine dingen
Ik wens u een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar toe!
Janny Voortman
Beste wensen
Vanuit het hele team wensen we u een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2021. Het afgelopen jaar is
voor iedereen erg onrustig geweest. We hopen op een rustiger 2021, zodat alle leerlingen weer optimaal
kunnen ontwikkelen, groeien en leren.
Afstandsonderwijs
Wij zijn op maandag 4 januari gestart met het bieden van afstandsonderwijs. Alle leerlingen hebben
een iPad mee naar huis gekregen om op te kunnen werken tijdens deze periode. Ook kunnen ze met
deze iPad contact houden met elkaar en met de juffen en meesters. Dagelijks hebben we
contactmomenten en werken de leerlingen via Gynzy en Squla op de iPads. Via Gynzy kunnen we werk
klaarzetten en ook kijken hoe de leerlingen dit werk hebben gemaakt. Tot nu toe gaat dit erg goed!
Wanneer kinderen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs op afstand, zonder
geldige reden, is de school verplicht om verzuim te melden.
Lock-down
De huidige lock-down duurt tot 18 januari. Tot en met 15 januari bieden wij alleen opvang voor
leerlingen waarvoor het niet haalbaar is om thuis te blijven. Op 12 januari zal er tijdens de
persconferentie meer informatie bekend gemaakt worden over de huidige situatie. Wanneer er meer
duidelijkheid is over de opening van de scholen stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.
Positief geteste collega’s
Helaas bleek in het begin van de kerstvakantie dat een aantal collega’s besmet waren met het coronavirus. Gelukkig voelen zij zich inmiddels een stuk beter.

Corona
Wij houden ons op school aan de regels van de Rijksoverheid met betrekking tot corona. Hieronder nog
even de regels op een rij. Voor iedereen geldt:
Blijf thuis bij:
• Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, tijdelijk minder ruiken en
proeven, verhoging tot 38 graden koorts
• Leerlingen en onderwijspersoneel blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts
heeft
• 24 uur klachtenvrij = weer naar school
• Pauzes worden alleen gehouden met de eigen groep. Na schooltijd gaat iedereen direct
naar huis
• We houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand
• We wassen regelmatig onze handen en gebruiken papieren afdroogdoekjes
• We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog
• We gebruiken papieren zakdoekjes
• We schudden geen handen
• We dragen zoveel mogelijk een mondkapje

Ziekmelden
Als uw kind om een geldige reden moet verzuimen, dient u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch aan
ons te melden. Telefoonnummer van de school is: 06-12457370. Vergeet u, indien van toepassing, ook
niet het vervoer af te bellen?
Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021
Studiedag:
maandag 25 januari 2021
Voorjaarsvakantie:
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Studiedag:
donderdag 18 maart 2021
Studiedag:
donderdag 1 april 2021
Goede Vrijdag:
vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag:
maandag 5 april 2021
Koningsdag:
dinsdag 27 april 2021
Studiedag:
maandag 26 april 2021
Meivakantie:
maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Studiedag:
woensdag 30 juni 2021
Zomervakantie:
vrijdag 16 juli 2021 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 27 augustus 2021
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