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Jarigen
Komende week
zijn Isabella, Mick,
Bente, Esmee,
Jasmijn, Branko,
Jolie, Mathias en
Hadley jarig.
Alvast van harte
gefeliciteerd! Wij
wensen jullie een hele fijne dag.

Belangrijke zaken voor de komende tijd
In het geval de scholen eerdaags weer open
gaan (en daar gaan wij wel vanuit) zijn wij van
plan om in de weken voor de
voorjaarsvakantie de cito toetsen af te nemen
en de definitieve schooladviezen van de
kinderen van de groepen 8 vast te stellen en
deze adviezen met de betreffende ouders te
delen/bespreken. Tijdens de studiedagen die
gepland staan op donderdag 18 en vrijdag 19
februari willen wij alle cito toetsen analyseren
zodat we eventuele achterstanden in kaart
kunnen brengen en kunnen bespreken of en
hoe we ons lesaanbod of onze aanpak daarop
kunnen afstemmen. Aansluitend aan deze
studiedagen begint de voorjaarsvakantie
(maandag 22 februari tot en met vrijdag 26
februari). Op maandag 1 maart hebben wij
vervolgens nog een studiedag. Dat betekent
dat de kinderen vanaf donderdag 18 februari
tot en met maandag 1 maart vrij zijn en de
school dus pas weer op dinsdag 2 maart
begint.

Complimenten
We zijn heel blij dat we hebben kunnen
constateren dat er met alle kinderen van de
school contact is en dat bijna iedereen alle
online lessen volgt en/of het opgegeven werk
maakt. Daarom willen wij u als ouders (en
andere hulptroepen, zoals
opa’s en oma’s) een groot
compliment geven! Jullie zijn
toppers en verdienen een
dikke duim. Want wij
ervaren zelf ook hoe lastig
het kan zijn om je werk te
combineren met het
thuisonderwijs. Het is fijn
dat we samen met jullie er voor kunnen
zorgen dat de kinderen ook in deze tijd
nieuwe schoolse vaardigheden leren.
We horen berichten over mooie initiatieven
en lieve hulptroepen. Opa’s en Oma’s in de rol
van juf of meester en kleine groepjes kinderen
(vriendjes) die om de beurt bij iemand thuis
samen de lessen volgen en maken zodat
ouders om de beurt hun handen even vrij
hebben. Geweldig. Samen houden we het vol.

Ondertussen bij de Overblijf is er helemaal
niemand!
Superjammer, maar
het is even niet
anders. We hopen
dat de kinderen het
afstandsonderwijs
ook leuk vinden, en
dat zowel ouders als
kinderen het een
beetje volhouden.
Hopelijk zien we elkaar snel weer!
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T
06-38828738.
M
oranjenassau@broodspelen.nl

Wij wensen u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje Nassauschool

