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Belangrijke data
18-01-2021

Beste ouders, verzorgers,
Vlak voor de kerstvakantie moesten we onverwacht
vervroegd de deuren sluiten van onze school. Gelukkig is
het kerstdiner doorgegaan en hebben we van de
woensdag en donderdag gebruik gemaakt om het online
thuisonderwijs weer op poten te zetten. In de groepen 3
tot en met 8 zijn de thuiswerkmaterialen inmiddels
opgehaald en gaat vanaf 4 januari het online
thuisonderwijs van start. Juf Ellie en juf Annemarie gaan
vanaf 4 januari met thuiswerkpakketten aan de slag voor
groep 1-2. De ouders van groep 1-2 hebben via Parro
hierover inmiddels bericht ontvangen. In elke groep zullen
er, tijdens de schoolsluiting,
contactmomenten
plaatsvinden met de kinderen. Hierover ontvangt u
bericht of heeft u inmiddels bericht ontvangen via Parro.

1e echte schooldag op
school (onder
voorbehoud)
21-01-2021
Groep 8 bezoekt t
Ravelijn in Steenbergen
(onder voorbehoud)

De eerste echte schooldag op school is, vooralsnog onder
voorbehoud, opgenomen in de kalender hiernaast.
Mocht deze dag eerder of juist later zijn, brengen wij u, als
vanzelfsprekend, meteen op de hoogte.

2021 Nieuw jaar, nieuwe kansen!
Vriendelijke groeten Team Willem de Zwijger
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Wist u dat…
-

de groepen 3 t/m 8 dit schooljaar nieuw meubilair krijgen?
dat alle kinderen vanaf dat moment allemaal ‘even hoog’ zitten?
dit komt omdat alle tafels even hoog zullen zijn, maar de de stoelen verschillende
zithoogtes hebben?
het vanaf dat moment helemaal niet meer uitmaakt of je misschien wat kleiner of juist
wat langer bent?
dat alle juffen en meesters ook een nieuw bureau krijgen?
dat als het goed is, het nieuwe meubilair in de voorjaarsvakantie wordt geleverd?
we duimen dat de schoolsluiting snel voorbij is?
we toch echt het liefst gewoon op school met de kinderen
willen zijn?
we er alles aan doen om het thuisonderwijs zo goed als
mogelijk te laten verlopen?
we via Parro zijn te bereiken onder schooltijd?

Welkom
In januari starten Luca, Max, Rhodé en Teun officieel in groep 1-2. Wij wensen hen heel veel
speel- en werkplezier toe op de Willem!

Volgende Willem Spreekt: eind februari
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