Nieuwsbrief januari 2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gelukkig nieuwjaar
Het team van de Singel hoopt dat u, ondanks alle maatregelen rondom het coronavirus,
heeft kunnen genieten van fijne feestdagen. We wensen u een jaar vol mooie, enthousiaste
en leerzame momenten.
Welkom nieuwe leerlingen
In januari beginnen Chananya Dane, Giulia van Gorkum, Harvie Jongbloed, Luca van der
Werken en Novi Wielaard op De Singel. We wensen hen veel (leer)plezier op onze school!
Afspraken thuisonderwijs
Hieronder vindt u nogmaals de afspraken voor het thuisonderwijs.
Afstandsonderwijs:
* De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn om 9.00 en 13.00 online aanwezig om de instructie van
de leerkracht te volgen (op woensdag alleen om 9.00 uur.) Indien een leerling niet aanwezig
kan zijn (bijv. vanwege tandartsbezoek), moet u uw kind afmelden bij de leerkracht (een
berichtje sturen via Parro).
* De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 krijgen van de leerkracht informatie over de
tijden dat de leerling online aanwezig moet zijn.
* Op maandag t/m donderdag komt om 17.00 de nieuwe dagplanning op Parro. Op zondag
om 17.00 uur komt de dagplanning voor maandag op Parro.
* De lessen op Snappet worden tussen 8.30 en 9.00 doorgestuurd.
* Het schoolwerk in de werkboekjes kunnen wij niet controleren. Wij willen aan u vragen dit
af en toe te controleren.
Vragen/ondersteuning:
* U kunt via Parro altijd contact opnemen met de leerkrachten als er problemen en/of vragen
zijn.
* Indien leerkrachten twijfels hebben of een leerling het schoolwerk maakt, dan zal de
leerkracht contact met u opnemen.
Overig:
* Cito-toetsen worden pas na 1 februari afgenomen. De rapporten gaan hierdoor niet op 4
februari mee naar huis. Ook de oudergesprekken van 9 februari zullen verplaatst worden
naar een later moment.

Splitsing groep 1/2
Vanaf 1 januari wordt groep 1/2 gesplitst in 2 groepen: groep 0/1 en groep 1/2. We hebben
hiervoor gekozen, zodat er goed onderwijs gegeven kan worden. Op vrijdag worden groep 2
en 3 samengevoegd, bij juf Femke, waarmee we de drempel tussen groep 2 en 3 willen
verkleinen.
Verjaardagen
7 januari
8 januari
10 januari

12 januari
13 januari
18 januari
19 januari
24 januari
26 januari
29 januari
31 januari

Amy Adriaanse (groep 4)
Emmelie Loeff (groep 1/2)
Aryam Teike (groep 1/2)
Pepijn Oudesluijs (groep 4)
Jens de Jong (groep 8)
Danique Ekelmans (groep 8)
Sterre Hodde (groep 1/2)
Wessel van Caam (groep 3)
Eva Maris (groep 3)
Jort Loeff (groep 8)
Hannah van Deutekom (groep 1/2)
Mees van Daele (groep 8)
Thijn Heeren (groep 8)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

