Week 1
08-01-2020

Hallo allemaal,
Wat was het een vreemde start van het nieuwe jaar. De vakantie is voorbij en toch zijn de scholen nog dicht.
Gelukkig zijn alle kinderen al flink aan de slag met de opdrachtjes en zijn ook al veel kinderen online geweest.
Het is fijn om alle kinderen weer even te zien en we kunnen niet wachten tot we weer met elkaar op school kunnen
werken en spelen.
We begrijpen dat het voor jullie ouders een flinke uitdaging is om samen met de kinderen aan school te werken.
Dat kan best ingewikkeld zijn. We zijn jullie dan ook erg dankbaar voor jullie inzet.
Weet dat jullie voor hulp of voor vragen altijd bij ons terecht kunnen. Jullie staan er niet alleen voor.

inhoud

Thema vervoer
We zouden deze week starten met het thema vervoer. We hebben geprobeerd om dit ook in de
thuiswerkopdrachtjes en het digitale aanbod terug te laten komen.
Zo hebben we deze week het prentenboek gelezen van “Wilde Wesley” over vervoer en hebben we de letter b van
bus geleerd. Ik heb al veel mooie foto’s gezien van lettertafel die thuis zijn gemaakt.
Er zijn ook bussen, stoplichten en fietsen geknutseld.

Letter b

de lettertafel van Quint

organisatorisch
Contact met de leerkracht of de administratie
Telefonisch is de school soms moeilijk te bereiken, omdat ook de collega’s van de administratie zo veel mogelijk
thuis werken. Het best kunt u een mailtje sturen of een chatbericht in Teams naar de leerkracht of de administratie
met het verzoek teruggebeld te worden.
r.vandesande@veldvest.nl
w.michielse@veldvest.nl
admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

Belangrijke data
•

Dinsdag 12 januari is er weer een persconferentie van de premier over de Corona-maatregelen. We horen
dan of de school weer open mag. We brengen u daarna zo snel mogelijk op de hoogte.

•
•

25 januari is er een studiedag
10 februari ontvangen de kinderen van groep 2 een rapport en de kinderen van groep 1 een
ontwikkelingsverslag

Werk in uitvoering

Afsluiting
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 15 januari 2021. Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Leerkrachten groep KB
Reina van de Sande en Wendy Michielse

