December 2020

Beste ouder, verzorger,
Nieuws
Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 toewensen.
Hopelijk wordt dit het jaar waarin we het Coronavirus weer onder de duim krijgen en steeds
een stapje verder terug kunnen naar normaal.
We gaan er nog steeds vanuit dat we op 18 januari weer mogen openen. Dat zou wel heel fijn
zijn.
Het kindcentrum is nu geopend voor noodopvang en kinderen die ondersteuning nodig
hebben bij de leerstof. Aanmelden hiervoor kan bij de groepsleerkracht.
Het is belangrijk om de mail, app en Parro goed in de gaten te houden.
De vakantie is voorbij. Je schoolwerk is weer begonnen.
Kinderen die niet online de lessen volgen en thuis niet werken, krijgen een uitnodiging van de
leerkracht om op school te komen.
Er is ook noodopvang op het KDV en de BSO. Hiervoor kunnen ouders zich aanmelden bij
klantrelatie.
In de vakantie was er nog een feestelijke gebeurtenis. Juf Janet en Juf Laurina
vierden beiden hun 20 jarig jubileum bij Kibeo. Hier hebben we natuurlijk wel
even bij stil gestaan. Dank voor alle inzet voor de kinderen!!
Voorleesontbijt
Op 20 januari is het Nationale Voorleesontbijt. We bekijken goed in welke vorm we dit
opzetten. Mochten we nog gesloten zijn, dan zullen we hier online aandacht aan besteden.
CITO
Als de scholen op 18 januari weer openen is voor ons de periode aangebroken om weer te
starten met de CITO toetsen. We bekijken uiteraard wanneer we daarmee starten. Mochten
de scholen nog gesloten blijven dan wijzigt deze planning.
Onderzoeken 5 jarigen door de GGD
Op 25 januari starten de GGD onderzoeken voor de 5 jarigen.
Mochten de scholen nog gesloten zijn, dan mogen deze onderzoeken toch op school
doorgang vinden. Uiteraard met alle veiligheidsvoorschriften.

Talent voor de toekomst.
De workshop Decoreren en de workshop Natuurlijk Natuur! Zouden na de vakantie van start
gaan. Ook hier moeten we weer afwachten wanneer we mogen openen.
Over eventuele wijzigingen ontvangen jullie nader bericht.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie deze zoals altijd kwijt bij
talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl
Met vriendelijke groet
Team Omniskindcentrum De Schakel

Belangrijke data:
- 20 januari voorleesontbijt
- 25 januari GGD onderzoeken 5 jarigen.

