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Belangrijke data

Beste ouders, verzorgers,

8-2-2021

Het thuisonderwijs loopt alweer de nodige weken en bij
het publiceren van deze nieuwsbrief is nog niet zeker
wanneer de (basis)scholen weer veilig open mogen. We
willen nogmaals alle ouders, verzorgers bedanken voor
het meedenken en de ondersteuning die wordt geboden
aan de kinderen. Het volgende gedicht heeft Lisa
Veenman gemaakt, mama van Jake, Isa en Archie en
beschrijft heel treffend het thuisonderwijs:

Opening onder
voorbehoud

Was het maar gewoon zoals het was
Met zijn allen in de klas
Toen mama gewoon mama
En niet ook ineens de juf was
Toen ze de deur uitgingen
Om later terug te komen en te praten
Over alles wat er die dag is gebeurd

12-2-2021
Carnaval met de
kinderen onder
voorbehoud. Indien de
school open is, zijn alle
kinderen om 12.00u uit
en start de
voorjaarsvakantie.

Online collegiaal overleg

Nu valt er soms een stilte
Een gaatje in het repertoire
Een onderbreking als ware

Vriendelijke groeten Team Willem de Zwijger
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Wist u dat…
-

alle juffen en meesters supertrots zijn op de kinderen?
wij zien dat alle kinderen goed hun best doen om deel te nemen aan het online
thuisonderwijs?
soms de devices van thuis niet helemaal willen doen wat de bedoeling is?
dat ook geldt voor de devices die zijn uitgeleend door school? 😉
meester Victor het er maar druk mee heeft om het uitlenen in goede banen te leiden?
er komende week een leuke fotoquiz in alle groepen
wordt gespeeld?
jullie goed moeten kijken welke foto bij welke juf of
meester hoort?
de collega op deze foto vroeger altijd zei: ‘Ik heb rode
wammen’
wij benieuwd zijn of jullie alle juffen en meesters
herkennen?
we blijven duimen dat de schoolsluiting snel voorbij is?
we toch echt het allerliefst gewoon op school met de kinderen willen zijn?

Welkom
In februari start Shane officieel in groep 1-2. Na de voorjaarsvakantie verwelkomen wij Zoey
in groep 4, Dylan in groep 6 en Lapo in groep 7. Wij wensen hen heel veel speel- en
werkplezier toe op de Willem!

Volgende Willem Spreekt: eind februari
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