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Studiedagen 
Aanstaande donderdag 28 januari hebben wij een online studiedag. Die dag wordt er dus geen les 

aangeboden op Klasbord of Classroom. De kinderen hebben dan een “vrije” dag.  
Er is deze dag dus ook geen noodopvang beschikbaar. 

Vrijdag 29 januari hebben de leerkrachten van groep 1 t/m 4 een online studiedag. Voor de kinderen van 
deze groepen is er die dag dus ook geen online les en ook geen noodopvang. 

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er wel weer online les en is er ook noodopvang mogelijk. 
Hopelijk is het net zo’n mooi en zonnig weer als vandaag en kunnen de kinderen lekker buiten spelen. 

 

Aanmelding noodopvang 
Bij het maken van de overzichten voor de noodopvang ga ik steeds uit van opvang op dezelfde dagen.  

Als er iets verandert in de dagen, hoor ik dat graag per email. Wij controleren iedere dag de aanwezige 
kinderen en missen dan soms kinderen in de veronderstelling dat ze er zijn. 

Ook als een aangemeld kind ziek is ontvangen wij graag een afmelding. 
 

Brief ouders 
In de bijlage hebben wij in samenwerking met de MR een uitgebreide toelichting gegeven op vragen en 
zorgen die leven bij ouders. Het is een lang verhaal geworden maar we hopen dat we hiermee antwoord 

hebben kunnen geven op wat er leeft bij ouders. 
 

 
 

Aanmelding 4 jarigen 
Hebt u nog een kind dat volgend schooljaar 4 jaar wordt? Wilt u dan zo spoedig mogelijk het 
aanmeldingsformulier invullen en opsturen? U kunt het formulier vinden op onze website. 

 

Bijlage 
 Brief ouders over afstandsonderwijs 

 


