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De jarigen van de komende week
Nadine, Sophie

Agenda
17- 31 januari
Halfjaarlijkse toetsen
19 januari
MR-vergadering
4 februari
Alle leerlingen vrij: analyse-/studiedag Team
7 februari
Rapport mee
7-11 februari
Oudergesprekken groep 1-7 (digitaal)
15 en 17 februari
Adviesgesprekken groep 8 ( fysiek op school)
19-27 februari
Voorjaarsvakantie
Alle activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen.
U kunt de activiteiten ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Jarige “Joppen en Jetten”
Deze week is er veel getrakteerd op school. Allemaal verjaardagen van
kinderen die de afgelopen tijd jarig zijn geweest. Alsnog van harte
gefeliciteerd Jurre, Yano, Evy, Dynand, Mats, Yinte, Elin, Amber, Sam,
Juliët, Indre, Mille, Julie, Jennily!

Corona
Zoals u in de ouderapp heeft kunnen lezen, hebben we vanochtend groep 6 in quarantaine moeten
laten gaan. De besmettelijke variant van het virus heeft toegeslagen. We hopen dat ouders hun
kinderen regelmatig zullen testen, zodat u er vlot bij bent om een besmetting te ontdekken.
We merken dat er uit voorzorg en bij lichte klachten ook GGD testen worden afgenomen. Zodra de
uitslag van een GGD test bij een kind positief is, hoort u van mij in welke groep de besmetting plaats
heeft gevonden. Als er drie personen in een groep positief getest zijn, dan moet de groep in
quarantaine. Het is zoals het is, we hebben er mee te dealen en hopen er het beste van.

Ouderapp
We merken dat lang niet alle ouders regelmatig in de ouderapp kijken om de berichte te lezen.
De ouderapp is ons belangrijkste communicatiemiddel met ouders, zowel voor de groepen als voor
algemene berichten die voor ieder bestemd zijn. Slechts in enkele zeer dringende gevallen zullen wij
via de mail met u communiceren. Mochten de nieuwe berichten in de ouderapp onderaan worden

geplaatst, dan kunt u via de blauwe menuknop een update laten uitvoeren. De berichten komen dan
weer in de goede volgorde (de nieuwste eerst) naar voren.
Wilt u zeer regelmatig de ouderapp lezen?
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