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Eerder dan verwacht…….

Helaas is het er toch van gekomen. Wederom gaan alle scholen in Nederland dicht. Het hing al langer
in de lucht…….het kan niet anders….

Gisteren heeft u van ons al een informatiebrief van onze stichting ontvangen. Met deze Nieuwsbrief
willen we u meer specifieke informatie geven over de komende week.

We gaan er vanuit dat we op maandag 10 januari weer allemaal naar school toe kunnen gaan. Als dat

niet het geval is, zullen alle SKO-WF scholen niet meteen van start gaan met afstandsonderwijs, maar

zullen ze  één of twee dagen voorbereidingstijd nodig hebben.

Gisteren is er veel overleg geweest en nu zijn alle zaken die geregeld moesten worden duidelijk.

Samen zullen we er weer het beste van maken.

Samen lukt dat!

Geen huiswerk

We verzorgen dit keer geen thuisonderwijs, maar de leerlingen mogen van school een aantal

leesboeken meenemen om in de vakantie te lezen. Het aantal wordt genoteerd door de leerkracht en

na de vakantie moeten alle boeken weer terug naar school gebracht worden.

We doen dit omdat drie weken niet lezen funest is voor het leesniveau! We willen u daarom vragen

elke dag minimaal 15 minuten samen met uw kind te lezen of erop letten dat uw kind leest. Het is

echt nodig!!

Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die toch iets willen doen, kunnen in Snappet (Wat is dat? Zie onze

website!) aan hun eigen leerdoelen werken.
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Voor de leerlingen van groep 4 zijn de volgende websites interessant: -rekenenoefenen.nl

-tafelsdiploma.nl -spellingoefenen.nl

Noodopvang op school

We vangen volgende week leerlingen op van ouders die beide werken in vitale organisaties. Deze

noodopvang is alleen bedoeld voor als echt alle andere opties voor opvang niet mogelijk zijn. Als één

van de ouders werkzaam is in een vitale organisatie, wordt er een dringend verzoek gedaan om zelf

opvang te organiseren. Als dat niet lukt, kunt u contact opnemen met de directie.

De noodopvang doen we tijdens de tijden/dagen die bij u bekend zijn:

○ maandag tot 15.15 uur

○ dinsdag tot 15.15 uur

○ woensdag tot 12.15 uur

○ donderdag tot 14.00 uur

○ vrijdag tot 12.00 uur

De leerlingen die naar de noodopvang komen, zullen in de meeste gevallen bij hun eigen leerkracht in

het lokaal zijn. De leerkracht zal tijdens de noodopvang geen les geven, maar allerlei andere

activiteiten gaan doen. Verder zal wel het gewone schoolritme worden aangehouden. Belangrijk is

dat deze leerlingen eten voor onder de middag meenemen en drinken voor tijdens het speelkwartier

en de lunch meenemen!

Indien u op bepaalde dagen gebruik wilt maken van onze opvang, dient u de dag ervoor voor 12.00

uur een mail naar de directie te sturen.(directie.mariabernadette@skowf.nl). Geef hierbij aan welk

essentieel beroep u heeft en op welke dagen er noodopvang nodig is. Vervolgens zal er met u contact

worden opgenomen.

Kwetsbare leerlingen

We zullen leerlingen die kwetsbaar zijn i.v.m. de thuissituatie weer extra gaan ondersteunen. Hierover
kunt u zelf contact met de directie opnemen, maar het kan ook zo zijn dat wij aan u gaan vragen of
noodopvang nodig is.

Bereikbaarheid

De leerkrachten zijn volgende week op school aanwezig tijdens hun gewone werkdagen. Zij verzorgen

de noodopvang van hun leerlingen en hebben daarnaast ambulante tijd om allerlei zaken te doen.

Zij zijn via mail bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Zij zullen u terugmailen of
terugbellen.
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Klasseninformatie

In de volgende Nieuwsbrief zal een bijdrage van groep 7 en 8A toegevoegd worden.
U kunt de bijlagen ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.

Volgende Nieuwsbrief

Eigenlijk zou volgende week vrijdag Nieuwsbrief 9 uitkomen, maar dat hebben we nu een week
vervroegd.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 21 januari 2022.

Dank aan de ouders van de ouderraad voor hun bijzondere inzet.

Zonder hen hadden wij geen sinterklaasfeest of kerstlunch gehad!

Namens de kinderen: BEDANKT!

Kerstbomen op het plein

De kerstbomen die op het plein staan, mogen gewoon meegenomen worden. Gratis en voor niets.

Mooie Nordmann-bomen!!

Kerstvakanti�!!

Heerlĳ� eve� iet� ander� doe�.
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Vee� pl�ier !!

Iederee� fijn� feestdage� toegewens�

e� blĳf g�on�!
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