15 december 2020 Extra nieuwsbrief
Agenda
16 dec.

Start kerstvakantie!
Kerstvakantie van woensdag 16
december t/m zondag 3 januari

4 jan.
13 jan

Start thuisonderwijs
Oudergesprekken groep 2
(telefonisch)

Tjonge, dat was even schakelen met z’n allen na
de berichtgeving over de lock-down. Het ene
moment zijn we samen met de OR, restaurant
Schuttershof en Ons Dorpshuis een (al
aangepast) kerstfeest aan het voorbereiden, het
volgende moment zijn we bezig met het inrichten
van thuisonderwijs etc. en balen we dat (juist in
de feestmaand) dit besluit nodig is. We waren
heel blij dat we vandaag de kinderen nog “live”
op school mochten hebben. In alle groepen is
gesproken over de noodzaak, niet leuk, maar
verstand boven gevoel, en dat dat soms best
lastig is. We moeten er het beste van maken en
dat gaan we samen doen! Alle kinderen gaan nu
eerst van de vakantie genieten (vanaf morgen
al), en de komende drie dagen doen wij als team
de voorbereidingen voor thuisonderwijs in de
weken na de officiële vakantie. Alle kinderen
hebben vandaag een traktatie van het team
gekregen om ze een hart onder de riem te
steken, een fijne vakantie te wensen en
natuurlijk alvast een heel gelukkig en gezond
nieuwjaar. Datzelfde wensen we u ook toe!
Namens het hele team een hartelijke groet,
Marjan Klein

Brief voor alle ouders.
Alle ouders hebben vanmiddag via Parnassys een
mail ontvangen met daarin een brief van onze
directeur bestuurder Jacqueline Drok. Mocht u
deze nog niet hebben gelezen; hierin staat veel
informatie over de komende periode en de
maatregelen die vanuit de overheid en ons
bestuur voor de scholen van OPO Borger-Odoorn
gelden.
Noodopvang: voor wie beschikbaar?
Noodopvang is mogelijk voor:
• Kinderen van wie ouders werken in een
cruciale beroepsgroep.
• Kinderen voor wie vanwege bijzondere
problematiek/thuissituatie maatwerk
nodig is.
Geldt dat laatste voor u, dan kunt contact met
mij opnemen via m.klein@opoborger-odoorn.nl of
06-12598658.
Noodopvang aanvragen.
Indien u gebruikt dient te maken van de
noodopvang op school, dan kunt u dit (tot
uiterlijk 15u voorafgaand aan de dag waarop u
noodopvang nodig heeft) doorgeven via de mail.
• m.klein@opoborger-odoorn.nl
• cc naar de leerkracht van uw kind(eren).
In de mail graag aangeven:
• naam van uw kind(eren)
• groep
• dag(en) waarvoor u opvang wenst.
Noodopvang is vanaf woensdag 16 december
mogelijk gedurende de reguliere schooltijden.
Heeft u daarbuiten (dus voor of na schooltijd, of
in de eigenlijke vakantie) opvang nodig, dan kunt
u hiervoor contact opnemen met uw reguliere
kinderopvang.
Chromebooks 5 t/m 8
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen een
chromebook in bruikleen mee naar huis. Hiervoor
dient u als ouder een gebruikersovereenkomst te
ondertekenen (u ontvangt een kopie). Sommige
ouders hebben dit vanmiddag al samen met hun
kind geregeld, super!
Wie nog geen chromebook heeft kan deze
afhalen op woensdag 16 december of
donderdag 17 december tussen 8.30 en
14.00u. Na het ondertekenen van de
gebruikersovereenkomst kan het chromebook
worden meegenomen. Omdat ouders op dit
moment niet meer in school zijn
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toegestaan, willen we u vragen u te melden bij
de grote deur van de centrale ruimte en niet de
school in te lopen. Is er even niemand aanwezig,
klop dan gerust op het raam, we zijn in de
buurt😉.

Oudergesprekken groep 2
De geplande oudergesprekken voor groep 2
zullen i.v.m. de sluiting van de scholen
telefonisch plaatsvinden. U ontvangt hiervoor
t.z.t. een schema van Trea.

Communicatielijnen aankomende tijd
Via de (extra) nieuwsbrieven houden we u op de
hoogte van zaken die voor alle groepen in het
algemeen gelden.
De groepsleerkrachten houden u op de hoogte
over de lesstof etc. voor de groepen,
vanzelfsprekend zijn zij uw eerste aanspreekpunt
t.a.v. de ontwikkeling van uw kind(eren).
Heeft u vragen of opmerkingen, weet ons dan te
vinden!
Dorpskrant
Vrijdag a.s. valt de dorpskrant weer op de mat.
Hierin o.a. ook een stuk van onze school. Omdat
de deadline voor aanleveren van kopij afgelopen
weekend was, zult u een stuk lezen over hoe
prachtig het kerstfeest (inclusief maaltijd) was.
Inmiddels is die situatie volledig anders! We
zullen hier later vast nog eens flink om kunnen
lachen😉.
Hartverwarmend zijn de wensen voor 2021 van
alle kinderen van De Linderakkers die ook te
lezen zijn in de dorpskrant.
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