Week 51 14 december 2020

De jarigen van de komende week
Simon 5, Hazal 7
Janna 5, Jula 4
Macy 8, Thomas 9
Alex 10, Honey 4
Aydin 11, Ize 12
Norah 7, Jim 6
Simeon 9, Fay 9
Jelle 11, Willemijn 7
Jason 7, Lou 8
Raff 4, Bas 11
Daan 8, Sofie 7
Alex 9
Meester Tim
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Lockdown
Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord worden de maatregelen rondom Corona aangescherpt en zijn de
scholen vanaf morgen (woensdag 16 december) dicht en de sluiting zal op dit moment gelden t/m zondag
17 januari 2021. Er wordt vanaf morgen geen onderwijs meer verzorgd op school.
Vanaf 4 januari starten we met het (digitale) thuisonderwijs. Dit zal voor de groepen 3 t/m 8 worden
gedaan via Classroom. Uw kind ontvangt daarvoor een inlogcode, of heeft deze al ontvangen.
Vanaf morgen komen de kinderen niet meer naar school en bent u zelf verantwoordelijk voor de opvang
van uw kinderen. We begrijpen dat dit erg vervelend kan zijn.
Gezinnen waarvan beide ouders in cruciale beroepen werken hebben onze speciale aandacht.
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf uw
kinderen op te vangen! Indien u gebruik moet maken van de noodopvang kunt u dit laten weten aan:
directie@obsdeesdoorn.nl
Wij vinden het erg jammer voor de kinderen dat deze strenge maatregelen nodig zijn,
maar we hopen dat het ons samen lukt om het virus terug te dringen.

Juf Ellie
Juf Ellie is al het hele schooljaar afwezig. Zij is inmiddels geopereerd aan haar knie en herstelt hiervan.
Omdat ze nog niet in staat is om auto te rijden, verricht ze thuis ondersteunende werkzaamheden.
Hopelijk kan ze na de lockdown weer af en toe op school komen. We wensen Ellie heel veel beterschap!!!

lezen
Om het lezen in de kerstvakantie te stimuleren, krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8
een kaart mee voor een leesbingo. Veel leesplezier!

Bijlage


Kaart voor de leesbingo (krijgen de kinderen mee)

Ondanks deze vreemde tijd wensen wij alle
kinderen en ouders gezellige feestdagen
en een hopelijk coronavrij 2021!

