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De eerste Nieuwsbrief van 2021. We zijn inmiddels ruim een week op weg met het thuisonderwijs. We hopen dat u
een fijne vakantie heeft gehad en wensen u gezondheid en veel geluk voor 2021.
Deze week werd bekend dat de lockdown wordt verlengd. Het afstandsonderwijs en de noodopvang zullen
doorgaan. Aan iedereen wordt geduld en aanpassingsvermogen gevraagd. In sommige gezinnen gaat het
begeleiden en het thuiswerken goed, maar in sommige gezinnen is het soms best lastig. Wij begrijpen dat er soms
mindere dagen tussen zitten. Gaat het echt niet meer? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Dan
kijken we samen hoe we kunnen helpen.
Teamnieuws
De collega’s die voor of in de vakantie corona hebben gekregen, zijn weer hersteld of aan de beterende hand.
Vrijdag 11 december 2020 is de vrouw van meester Stefan bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Liv.
We feliciteren Stefan, Wendy en grote broer Mika!
Juf Sharon Hoogkamer en Chiel verwachten in juli hun tweede kindje. Wij feliciteren hen met dit mooie nieuws.
Juf Marieke Buskermolen is 5 januari weer begonnen op school. Zij zal naast ICT, ondersteunende en vervangende
taken uitvoeren.
Juf Geeske en meester Danny (adjunct-directeuren) zijn beide geslaagd voor hun opleiding tot vakbekwaam
schoolleider primair onderwijs. Gefeliciteerd! Samen met meester Eric staan zij in het schoolleidersregister.
Meester Louis is 31 december officieel met pensioen gegaan en kan gaan genieten van zijn vrije tijd. We wensen
hem veel plezier.
Verlenging schoolsluiting
Helaas mag de school nog niet open op 18 januari. De school blijft in ieder geval nog 1,5 week dicht. Het
afstandsonderwijs wordt gecontinueerd. We hopen de kinderen weer te mogen zien op maandag 25 januari.
Wanneer dit definitief is, is nog niet bekend. Volgende week mailen we meer informatie wanneer wij definitief
weten of we open mogen.
Noodopvang
Werkt u in een vitaal beroep en kunt u de opvang van uw kind niet anders regelen? Dan mag u gebruik maken van
de noodopvang. U kunt via onderstaande link uw kind aanmelden. Graag per kind aanmelden. De aanmelding staat
nu open voor de week van 18 januari en de week van 25 januari.
Aanmelding noodopvang week 18 januari en week 25 januari
Studiedag team vervalt
Woensdag 20 januari staat een studiedag gepland. Deze komt te vervallen. De kinderen hebben deze dag ‘gewoon’
digitaal les.
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GEZOCHT: Extra schoonmaakhanden
Wanneer de school weer opent zoeken wij extra ondersteuning bij de schoonmaak.
Om 12 uur willen wij dat de contactpunten extra worden schoongemaakt. Wilt u ons
1 of meerdere dagen hierbij helpen? Of kent u iemand die dit zou kunnen? Mail dan
naar antonius@rkantonius.nl. Vermeld in de mail op welke dagen u zou kunnen
schoonmaken. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Bij meerdere
aanmeldingen wordt er gekeken naar beschikbaarheid en volgt er eventueel een
gesprek.
Carnaval 2021
Als we weer open mogen op 25 januari gaan we carnaval anders vieren dan normaal. Natuurlijk gaan we er zeker
bij stilstaan. We hebben dit jaar in ieder geval geen extra ouders nodig en wij hopen dat we volgend jaar weer op
uw hulp mogen rekenen!
Vakantierooster
Hoewel we ons nu drukker maken om het vaccinatierooster dan het vakantierooster delen we alvast het
vakantierooster voor 2021-2022. Laten we hopen dat we optimaal van deze vakanties gebruik kunnen maken.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 oktober 2021
27 december 2021
21 februari 2022
15 april 2022
25 april 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
18 juli 2022

22 oktober 2021
7 januari 2022
25 februari 2022
18 april 2022
6 mei 2022
27 mei 2022
7 juni 2022
26 augustus 2022

De studiedagen worden bekendgemaakt tijdens de algemene ouderavond in het jaarrooster.
Introductie Parro als communicatie app
De planning van de 10 minuten gesprekken kan op een efficiëntere manier worden
georganiseerd. We gaan hiervoor gebruik maken van de gespreksplanner van Parro. Parro
is een communicatie app van ons administratiesysteem Parnassys. U krijgt binnenkort,
op het mailadres dat bij ons bekend is, een uitnodiging met inlogcodes voor de app die u
kunt installeren op uw telefoon of computer.
Het zal in maart dan mogelijk zijn om zelf tijden te kiezen voor een gesprek met de
leerkracht. Meer informatie volgt.
Informatie avond leesonderwijs en Cito volgsysteem voor ouders van groep 3
Op maandag 1 februari stond voor de ouders/verzorgers van de groepen 3 een informatieavond gepland over het
leesonderwijs en de Cito toetsen. De ouders van de groepen 3 ontvangen de informatie over het lezen via de mail
en worden volgend schooljaar uitgenodigd voor de informatie avond.
Nieuws uit de kerk | Schelpenviering
Zondag 14 februari is de schelpenviering. In deze viering komen de kinderen die vorig jaar zijn gedoopt hun
doopschelp ophalen. Het kinderkoor zingt in deze viering en het begint om 11 uur. Iedereen is van harte welkom in
onze vieringen. Echter moet u zich wel aanmelden als u wilt komen, omdat we maar 30 bezoekers in de kerk mogen
ontvangen op dit moment. Ook kunt u de viering via de livestream volgen. Dit kan alleen op het tijdstip van de
viering, het kan niet later teruggekeken worden.
Aanmelden om naar de kerk te komen of voor de link van de livestream kan via het secretariaat van de kerk:
stjangeboortesecretariaat@live.nl
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