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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst wil ik u een compliment geven, want u doet het toch
allemaal maar. Thuiswerken, kinderen opvangen en dan nu ook nog
een lesprogramma erbij.
Het waren drukke dagen, met installeren, inloggen, videobellen,
allerlei ontwikkelingen waarvan u wellicht het bestaan nog niet wist.
Maar, het begint langzaamaan vorm te krijgen.
Ik heb nog een tip voor u: hang een lampje (bv een rood fietslampje) in het zicht, bv aan de
achterkant van uw device, als het lampje aan is mogen de kinderen u even niet storen. Deze
manier van werken kennen ze van school en geeft u even rust om een taak af te maken of een
telefoontje te plegen.
Ook tegen de kinderen wil ik vanaf hier zeggen dat ik trots op ze ben, zij gaan het digitale avontuur
'gewoon' met ons aan!
En dan is er nog ons speciale project "Antistofje",
Als het goed is hebben jullie allemaal Antistofje al
wel voorbij zien komen in de digitale
leeromgeving van de klassen. Maar hebben jullie
er ook al voor gezorgd dat Antistofje zich zo snel
mogelijk verspreid over de wereld? We kwamen
onderstaande Antistofjes zelf al tegen op straat en zagen op
sociale media ook al heel wat voorbij komen van alle 3 de
scholen. Wat zijn jullie goed bezig met z'n allen!
Iedere week zullen jullie via de leerkrachten een nieuwe
challenge van Antistofje krijgen. We zijn heel erg benieuwd
naar jullie creatieve, mooie en grappige creaties de komende
tijd daarbij. Delen jullie leuke foto's en filmpjes met de
leerkrachten? Je mag ze ook naar de FB-pagina van onze
school sturen, dan kunnen nog meer mensen ze zien! Super
dankjewel, ook namens Antistofje!
Help Antistofje verspreiden!
met vriendelijke groet
Karin Vos, adjunct-directeur
WIST U DAT:
 Tot zo lang de school gesloten blijft, alle leerlingen thuisonderwijs gaan ontvangen en
dat het voor heel veel leerlingen en leerkrachten spannend is. We doen allemaal ons best!
 We toch wekelijks een Bolsterbericht blijven versturen om contact met u te houden.

WEKELIJKSE UPDATE REUNIE 9 OKTOBER 2020

Middels deze link komt u bij het digitale
aanmeldformulier.

LEERLINGEN
26-03 Lars van Poppel 1-2E
26-03 Jens Vermeulen 6B
27-03 Tjeu van Keulen 1-2E
29-03 Christopher Boogers 1-2D
29-03 Bregje Gosens 6B
31-03 Fleur Gillis 1-2C
31-03 Tygo van Gils 8A
31-03 Chany Vandebroek 4B
TEAM
26-03 Juf Kim

