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Beste ouders en-of verzorgers,

Het in kaart brengen van de “kwetsbare” leerlingen
groep voor specifieke opvang volgt in januari.
Zoals bekend gaat juf Hilleen groep 7/8 draaien en zij
krijgt daarbij als duo Juf Eline. Juf Marith gaat
ondersteuning bieden op de vrijdag in groep 5/6.
We zijn er, voor nu, redelijk in geslaagd om
continuïteit en stabiliteit aan te brengen t.a.v. de
klassen.

Dit hebben we nodig!
Terugblik
We hebben sint en kerst gevierd. Beide
vieringen waren anders maar mooi. Zeker de
kerstviering vroeg i.v.m. de aangekondigde
“lockdown” om improvisatie. Door de inzet van
de leerkrachten is het toch goed gekomen. Het
blijft altijd weer opzienbarend en mooi om te
ervaren hoeveel veerkracht, optimisme en
aanpassingsvermogen kinderen hebben.
We hebben afscheid genomen van meester
Bart. De leerlingen en leerkrachten hebben
hem de gehele dag in het zonnetje gezet en
daar heeft hij heel erg van genoten. Ouders
ook enorm bedankt voor de lieve woorden en
attenties. (Meester) Bart geniet nu van zijn
welverdiende pensioen.

Welkom op school:
We hebben de afgelopen periode ook nieuwe
leerlingen op onze school mogen verwelkomen;
Noah de Jong
Jolijn Rijpma
Aimée Westerhof
Milan de Roos
Sterre Drenth
Elin Woudstra
Florien Wanders
Eloïse Westerhof
We gaan de kinderen een prachtige
schoolloopbaan geven bij ons op De
Wegwijzer!!
Vooruitblik
We moeten uiteraard ook ons blik op de
toekomst gaan richten en proberen er het
beste van te maken in 2021.
Alle ouders hebben via de mail of Parro bericht
gekregen over thuisonderwijs in januari en hoe
we gaan starten. Alle ouders die gebruik willen
maken van de noodopvang in januari hebben
contact gehad met De Wegwijzer voor verdere
afstemming. Dit was fijn en we gaan ervanuit
dat het goed komt.

Afsluitend wil ik stil staan bij teamwork.
Zonder een fantastische team van mensen, lukt het
niet om er zo’n fijne school van te maken. Het
personeel wat er iedere dag weer voor zorgt dat uw
kind gezien wordt, dat het aandacht krijgt, en dat er
geprobeerd wordt het beste uit uw kind te halen. De
ouders, in de vorm van de MR, OR en AC. Want
zonder jullie zouden een hoop zaken blijven liggen.
En verder een ieder die zijn handen uit de mouwen
steekt.
Samen krijgen we een hoop voor elkaar!
Laten we het goede vasthouden en voortzetten in
2021.

Fijne feestdagen
Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst in
2021
Team CBS De Wegwijzer

