
  

 

Nieuwsbrief 08 - CBS Onderdak 

 

Zwanger 

Deze blijde boodschap hebben we nog niet in de nieuwsbrief vermeld: juf Kim en haar 

vriend Noes verwachten begin juni een kindje! Wij wensen juf Kim nog een fijne 

zwangerschap toe! 

 

Lockdown/schoolsluiting   

In een eerder schrijven hebben wij u laten weten dat de scholen tot en met tenminste 7 

februari gesloten blijven. Wij hopen op maandag 8 februari de kinderen op school te 

mogen ontvangen. Zodra hier meer over bekend is, laten wij u dit weten! 

 

Onderwijs op afstand  

We zijn ontzettend trots op de kinderen, er wordt thuis hard gewerkt! We zijn heel blij 

met uw inzet om het onderwijs thuis vorm te geven! Wij begrijpen dat dit niet altijd 

makkelijk is, maar samen komen we hier doorheen! 

 

Alle groepsleerkrachten verzorgen online lessen en contactmomenten via Microsoft 

Teams. Het is fijn om via deze weg de kinderen te helpen met het werk thuis, instructie 

te geven en het contact met elkaar en klasgenoten te onderhouden. Wij verwachten dan 

ook dat uw kind op de afgesproken tijd(en) “online” aanwezig is. Mocht dit niet lukken, 

wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de groepsleerkracht? Wilt u het ook melden als uw 

kind wegens ziekte thuis niet aan het werk kan? Alvast bedankt! 

 

Via de chatfunctie in Microsoft Teams kan er makkelijk contact worden gelegd met de 

groepsleerkracht en andere klasgenoten. Dit is een fijne en makkelijke manier om 

vragen over het schoolwerk te stellen en te bespreken. Wilt u er thuis op letten dat de 

chatfunctie alleen hiervoor wordt gebruikt!   

 

Rapporten 

Op vrijdag 12 februari krijgen alle kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar. In 

het rapport zal geen uitdraai van de Cito resultaten zitten. De Cito midden toetsen 

zullen i.v.m. de lockdown later worden afgenomen, wanneer is nog niet bekend.   

 

Rapportgesprekken 

Naar aanleiding van het rapport vindt er met alle ouders en kinderen een 

ouder/kindgesprek plaats. De gesprekken zullen na de voorjaarsvakantie, digitaal, 



plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u via Parro een uitnodiging om in te schrijven voor een 

gesprek. Vervolgens ontvangt u van de groepsleerkracht de uitnodiging voor het gesprek 

in Microsoft Teams.  

 

Vakantierooster 2020/2021  

Voorjaarsvakantie:  15 februari t/m 19 februari 2021 

Paasvakantie:  2 april t/m 5 april 2021 

Meivakantie:   26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart:   13 mei & 14 mei 2021 

Pinksteren:   24 mei & 25 mei 2021 

Zomervakantie:  26 juli t/m 3 september 2021 

 

Mocht u vragen hebben, laat het mij weten! 

Het allerbeste voor u en blijf vooral gezond! 

 

Hartelijke groeten, 

Petra Rijn  

 

 
 


