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	   Belangrijke	  data	  
Maandag	  10	  januari	  	  

!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  
Woensdag	  19	  januari	  
!	  Nieuwsjaarsdiner	  op	  school	  ’s	  avonds	  

Maandag	  24	  januari	  
!	  MR	  vergadering	  
	  	  

School	  weer	  open!	  
Zulk	  goed	  nieuws	  afgelopen	  maandag!	  De	  
school	  gaat	  gewoon	  weer	  open	  de	  komende	  

week.	  Ik	  denk	  dat	  jullie	  net	  als	  de	  kinderen	  en	  
net	  als	  wij	  daar	  heel	  blij	  mee	  zijn.	  Wel	  pas	  
vanaf	  dinsdag	  11	  januari	  omdat	  we	  maandag	  

10	  januari	  studiedag	  hebben	  en	  dan	  zijn	  de	  
kinderen	  dus	  vrij.	  De	  regels	  zoals	  die	  voor	  de	  
kerstvakantie	  golden,	  blijven	  gewoon	  van	  

kracht:	  dus	  geen	  ouders	  in	  school	  tenzij	  op	  
afspraak	  en	  in	  dringende	  gevallen.	  Tijdens	  TSA	  
en	  pauzes	  blijven	  de	  bouwen	  enigszins	  

gescheiden.	  De	  kinderen	  van	  groep	  6-‐8	  dragen	  
een	  mondkapje	  buiten	  de	  klas.	  Voor	  hen	  zijn	  

er	  ook	  testen	  beschikbaar	  om	  mee	  naar	  huis	  
te	  nemen	  en	  zich	  twee	  maal	  per	  week	  
preventief	  zelf	  te	  testen.	  Kinderen	  die	  

verkouden	  zijn	  blijven	  thuis,	  zie	  ook	  deze	  
beslisboom	  (link)	  
https://www.boink.info/beslisboom	  

	  	  
	  Nieuwjaarsdiner	  
Ons	  kerstdiner	  is	  omgezet	  in	  een	  

nieuwjaarsdiner	  op	  woensdagavond	  19	  
januari.	  Hoe	  we	  het	  organiseren	  en	  hoe	  laat	  
precies	  op	  beide	  locaties	  horen	  jullie	  de	  

komende	  week	  van	  ons.	  
	  	  
Studiedag	  maandag	  10	  januari	  

Op	  maandag	  10	  januari	  gaan	  we	  met	  het	  team	  
praten	  over	  nieuw	  meubilair	  voor	  in	  het	  
nieuwe	  gebouw.	  Een	  kleine	  afvaardiging	  is	  al	  

bij	  een	  aantal	  leveranciers	  op	  bezoek	  geweest	  
en	  maandag	  praten	  we	  daar	  met	  het	  hele	  

team	  over.	  Bijvoorbeeld	  hoe	  de	  werkplekken	  
op	  de	  gang	  er	  uit	  gaan	  zien	  en	  hoe	  we	  jassen	  

en	  gymtassen	  op	  gaan	  bergen.	  Ook	  gaan	  we	  
praten	  over	  of	  we	  alle	  tafels	  dezelfde	  hoogte	  
willen	  hebben	  in	  de	  klas.	  Nu	  zijn	  er	  lage	  en	  

hoge	  tafeltjes	  in	  5	  maten	  met	  bijpassende	  
stoelen.	  In	  onderwijsmeubilairland	  is	  het	  
steeds	  gebruikelijker	  om	  de	  tafels	  van	  gelijke	  

hoogte	  te	  hebben	  en	  de	  stoelen	  aan	  de	  
kinderen	  aan	  te	  passen	  (breedte	  van	  de	  
zitting,	  hoogte	  van	  de	  rugsteun,	  plek	  van	  de	  

voetensteun).	  
De	  kleuters	  hebben	  net	  vorig	  jaar	  nieuw	  
meubilair	  gekregen,	  dus	  het	  gaat	  om	  het	  

meubilair	  van	  groep	  3-‐6	  en	  hopelijk	  ook	  dat	  
voor	  7-‐8	  (hangt	  af	  van	  de	  financiële	  ruimte…)	  
	  	  

Daarnaast	  krijgen	  we	  voorlichting	  over	  taal-‐	  en	  
rekenmateriaal	  en	  gaan	  we	  gezamenlijk	  in	  het	  
gebouw	  aan	  de	  Chasséstraat	  kijken.	  

En	  er	  komen	  nog	  een	  aantal	  onderwerpen	  
langs.	  Kortom:	  genoeg	  te	  doen!	  

	  	  
Gevonden	  voorwerpen	  
Hieronder	  twee	  foto’s	  van	  gevonden	  

voorwerpen.	  Het	  is	  altijd	  weer	  een	  groot	  
raadsel	  hoe	  het	  komt	  dat	  sommige	  
winterjassen	  niet	  gemist	  worden….	  En	  hoeveel	  

spullen	  er	  niet	  gemerkt	  zijn.	  Best	  handig	  de	  
naam	  van	  je	  kind	  erin	  ☺.	  	  
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