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	   Belangrijke	  data	  
Maandag	  10	  januari	  	  

!	  studiedag	  –	  kinderen	  vrij	  
Dinsdag	  11	  januari	  
!	  eerste	  schooldag	  na	  de	  kerstvakantie	  

Vrijdag	  14	  januari	  
!	  vergadering	  Ecoraad	  
Woensdag	  19	  januari	  

!	  Nieuwsjaarsdiner	  
Vrijdag	  21	  januari	  
!	  	  vergadering	  Leerlingenraad	  

	  	  
Corona	  en	  schoolsluiting	  
In	  de	  eerste	  week	  van	  januari	  horen	  we	  van	  

het	  kabinet	  of	  de	  scholen	  op	  10	  januari	  (in	  ons	  
geval	  11	  januari)	  weer	  open	  mogen	  voor	  fysiek	  
onderwijs.	  Zodra	  dat	  bekend	  is	  en	  ik	  alle	  

kaders	  van	  de	  PO	  raad	  en	  AWBR	  binnen	  heb	  
en	  met	  ons	  MT	  heb	  overlegd,	  mail	  ik	  jullie,	  
zoals	  inmiddels	  gebruikelijk.	  

De	  leerkrachten	  die	  niet	  de	  noodopvang	  
bemensen	  deze	  week	  bereiden	  zich	  alvast	  

voor	  op	  een	  mogelijke	  langere	  schoolsluiting.	  
Verder	  evalueren	  zij	  de	  handelingsplannen	  en	  
stellen	  ze	  bij	  wanneer	  ze	  doorlopen.	  

Daarnaast	  gaan	  ze	  vast	  aan	  de	  slag	  met	  de	  
rapporten	  en	  doen	  ze	  de	  administratie	  en	  
ruimen	  de	  lokalen	  op.	  

	  	  
Activiteiten	  
Op	  onze	  website	  staan	  op	  het	  tabblad	  Links	  

nog	  allerlei	  opdrachten	  van	  de	  vorige	  
lockdown,	  o.a.	  van	  onze	  eigen	  juf	  Hester	  voor	  
beeldende	  vorming.	  Misschien	  leuk	  als	  de	  

kinderen	  zin	  hebben	  in	  een	  werkje?	  
https://10emeidoorn.nl/links/	  	  
	  

Bedankje	  van	  de	  Ouderraad	  
Wat	  ontzettend	  aardig	  dat	  we	  een	  cadeautje	  
van	  jullie	  kregen.	  Feestelijk	  ingepakt	  en	  met	  

toespraak	  gebracht.	  We	  voelen	  ons	  zeer	  
gezien	  en	  gaan	  met	  een	  blij	  gevoel	  hierover	  

verder	  met	  de	  laatste	  loodjes.	  We	  waarderen	  
jullie	  zeer	  als	  ouders	  die	  het	  ook	  allemaal	  

maar	  voor	  hun	  kiezen	  krijgen	  en	  stantepede	  
van	  alles	  moeten	  regelen	  voor	  thuis!	  Foto	  
	  

	  
	  	  
Toners	  en	  batterijen	  inleveren	  op	  school	  
Wisten	  jullie	  dat	  je	  lege	  toners	  en	  batterijen	  

kan	  inleveren	  op	  school?	  Als	  je	  door	  het	  
blauwe	  hek	  loopt	  dan	  zie	  je	  binnen	  meteen	  de	  
bakken	  staan	  ervoor.	  Je	  mag	  ze	  er	  zelf	  in	  doen	  

of	  aan	  iemand	  van	  het	  team	  geven.	  
	  	  
	  


