“Even Bieproaten”
12 februari 2021

Sneeuwpret en heropening
De heropening op 8 februari jl. gaat éven iets anders dan we hebben bedacht en
voorbereid. De barre weersomstandigheden maakt, dat we de heropening nog een
dagje moeten uitstellen. Nog één dagje sneeuwpret, ijsvrij!
Nood breekt wet lijkt een spreuk die van waarde is voor 8 februari. Gelukkig is het de
9e februari dan wél zover. De deuren van school gaan weer open. De kinderen vinden
weer hun plekje in de groep(en). En het zijn die kínderen die van de school weer een
school maken. We zijn blij!
Onder de nieuwe corona-omstandigheden met bijpassende maatregelen, waar we
ons allemaal zonder morren aan conformeren, zit de eerste week er al weer op.
Belangrijke weetjes
Aanstaande vrijdag begint de voorjaarsvakantie. Op vrijdag, 19 februari is de school
dicht. Deze staat vermeld op de jaarplanning en tóch noem ik het bij deze nog een
keertje. Gewoon, even een herinneringetje.
In diezelfde planning staat, dat er aanstaande donderdag de fameuze ‘LAAT-MAARZIEN-WAT-JE-KUNT-SHOW’, op het programma staat. Echter, en jawel daar is ‘ie weer,
vanwege corona kan dit geen doorgang krijgen. De kinderen gaan wél gewoon naar
school op 18 februari.
Op 3 maart staat er ook een vrije dag voor de kinderen op de planning. Deze schuiven
we nog een eindje op in de schoolkalender tot een nader te bepalen datum. Op
deze woensdag is er (dus) een gewone schooldag.
Voor het rapport wordt, zoals al eerder benoemd, een nieuwe uitgavedatum
bepaald. De oudergespreksronde krijgt daardoor ook een ander tijdvak. Hierover
zullen we jullie natuurlijk z.s.m. informeren.
Voor nu wensen wij jullie een fijn weekend toe en tot volgende week.
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