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Algemeen 
 
Thuisonderwijs 
Ook deze werkweek zit er bijna op. We zijn 
alweer drie weken thuis aan het werk. Fijn om 
te horen dat dat in de meeste gevallen lukt. Als 
de plannen blijven zoals ze zijn, mogen de 
leerlingen op maandag 8 februari weer naar 
school. Al is dat natuurlijk nog uiterst onzeker.  
 
Weekplanning 
Vandaag sturen de leerkrachten de nieuwe 
weekplanningen door. Bij het lespakket dat 
vorige week is opgehaald zat de planning voor 
afgelopen week. De nieuwe planning ontvangt 
u dus per mail. We kunnen ons voorstellen dat 
het fijn is om de planning op papier te hebben. 
U kunt volgende week gerust een geprint 
exemplaar op school op (laten) halen.  
 
Vervolg thuisonderwijs 
Het ziet ernaar uit dat we volgende week 
vrijdag weer een ophaalmoment organiseren.  
We hopen u daar in de loop van volgende week 
over te informeren. In de brief die u volgende 
week van ons ontvangt schrijven we ook iets 
over een nieuw te plannen contactmoment.  
 
Noodopvang 
Ouders van kinderen die gebruik maken van de 
noodopvang ontvangen daar vandaag nog een 
apart bericht over.   
 

SchoolQUIZ 
Gisteren organiseerden we een schoolQUIZ. 
We waren verrast door het grote aantal 
deelnemers. Leuk dat zoveel leerlingen en 
ouders meededen! Het was best even 
spannend vonden we: gaat dat allemaal goed 
en laat de techniek ons niet in de steek? 
Gelukkig is het goed gegaan, voor zover we 
begrepen hebben. Heel fijn om jullie ook weer 
even te zien, al is het via een scherm.  
 
Uitslag QUIZ 
Het was tot op het laatste moment spannend 
wie de top-5 zou aanvoeren. Uiteindelijk kwam 
Coen Meinen (groep 7) bovenaan te staan. Het 
leek er een hele tijd op dat Erwin van 
Luttikhuizen (groep 8) er met de eerste prijs 
vandoor zou gaan. De tweede plaats was voor 
juf Van de Steeg en de derde voor juf Klok. We 
hebben de uitslag inmiddels goed bestudeerd 
en kunnen nu ook de top 3 van de leerlingen 
bekend maken: 

1. Coen Meinen; 
2. Guido en Jasper Kampert; 
3. Sarah Heiwegen.  

 
Van harte gefeliciteerd! De taart is inmiddels 
bij Coen bezorgd (en misschien zelfs al op…). 
Voor Guido, Jasper en Sarah ligt er vanaf a.s. 
maandag (10.00uur) een cadeautje klaar op 
school. Komen jullie het binnenkort even 
ophalen?  
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Fotowedstrijd 
En dan is er natuurlijk nog de uitslag van de 
fotowedstrijd. Er zijn heel veel foto’s binnen-
gekomen en wat is daar een werk van gemaakt! 
Ontzettend leuk gedaan. Dat maakte kiezen 
wel heel ingewikkeld. Na lang beraad heeft de 
jury een top 3 gemaakt: 

1. Giulietta Hrevatin en Cornald Boer; 
2. Vajén en Jaëla Boer; 
3. Gerco en Lisanne van Vlastuin.  

 
Van harte gefeliciteerd! Ook voor jullie ligt er 
een prijs klaar op school. Vanaf a.s. maandag 
(10.00uur) kunnen jullie de prijs komen 
ophalen! 
 
Het opstellen van de top 3 was niet makkelijk. 
Daar ging heel wat discussie aan vooraf en er 
waren heel wat appjes voor nodig. We hebben 
daarom besloten dat alle deelnemers aan de 
fotowedstrijd een prijs verdienen. Deze prijs 
stoppen we bij het nieuwe lespakket dat 
volgende week vrijdag opgehaald kan worden. 
Ook jullie gefeliciteerd!  
 
Wilt u de foto’s ook zien? Kijk dan even op onze 
website!  
 

Personeel 
 
Geboren 
Donderdag 14 januari is de baby van juf Van 
Veldhuisen geboren. Het is een meisje en haar 
naam is Janise. We feliciteren de juf, haar man 
Martin en Jax van harte! Gelukkig gaat alles 
goed met moeder en baby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
25 januari Verjaardag 
  juf Van Binsbergen 
 
29 januari   Ophaalmoment 

nieuwe lesmaterialen 
 
3 februari  Verjaardag 
  Juf Morren  
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


