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Belangrijke data & mededelingen
Maandag 4 januari

Start thuisonderwijs / noodopvang

Woensdag 13 januari

MR-vergadering online

Vrijdag 22 januari

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

Vlasgaard algemeen

Allereerst wensen wij u en uw gezin een
gelukkig en gezond 2021!

Thuisonderwijs
Vandaag zijn we allemaal gestart met het thuisonderwijs. Best weer even wennen zo, maar fijn om te horen dat veel kinderen weer enthousiast van start zijn gegaan. Mocht je er even niet uitkomen of vragen
hebben, dan zijn wij natuurlijk bereikbaar!
Noodopvang
We vragen u zoveel als mogelijk zelf voor opvang te zorgen, maar naast afstandsonderwijs organiseren we
als school ook noodopvang van 08.30-14.00 uur voor kinderen in het lokaal van groep 4RM. Deze noodopvang is alleen mogelijk voor kinderen waarvan een of beide ouders een cruciaal beroep hebben en er geen
andere opvangmogelijkheden zijn. We hopen de opvang zoveel mogelijk te beperken zodat onze aandacht
naar het afstandsonderwijs kan gaan. Een overzicht van de cruciale beroepen vindt u op
www.rijksoverheid.nl . Indien u een aanvraag voor noodopvang wilt indienen dan kunt u een mail sturen
aan l.vdhurk@optimusonderwijs.nl. Geef in de mail graag de namen en groepen van de kinderen aan en
om welke dag(en) het gaat. Graag ook vermelden of de kinderen om 14.00 uur naar de BSO gaan.
Graag vraag ik u voor donderdag 7 januari de opvang voor de week van 11 t/m 15 januari aan te vragen.
Activiteiten
Veel van de aankomende activiteiten in de jaarplanning zullen vanwege de corona-maatregelen helaas
geen doorgang vinden. Ook is het van sommige activiteiten nog niet bekend of en in welke vorm dit dan
wel door kan gaan. Uiteraard zullen we bij alle komende activiteiten goed bekijken wat wel of niet haalbaar is en u daarover tijdig informeren. Maar ook voor ons is het soms snel schakelen in deze tijd.
We hopen natuurlijk heel erg dat de basisscholen op 18 januari weer open mogen, maar wachten hierover
de berichtgeving af en informeren u weer over het vervolg.
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Terugblik kerstactiviteiten
Ondanks dat we helaas eerder de school hebben moeten sluiten voor de kerstvakantie, hebben we samen met de kinderen toch de nodige kerstactiviteiten kunnen doen
zoals u wellicht gezien heeft in het filmpje. Daarnaast hebben de kinderen een prachtig bedrag voor de Voedselbank bij elkaar verzameld! Wanneer we weer naar school
mogen zullen we het nieuwe jaar samen gezellig openen. Hierover hoort u later meer.

Jeelo

Omgaan met geld

18 november – 17 december
•
•
•

Op veel manieren leren omgaan met geld en
uiteindelijk met onze acties geld verdienen.
Bedankt voor jullie bijdrage aan het goede doel!!
Een mooie kerstgedachte om ook voor een
ander klaar te staan!

Veilig in het Verkeer
6 januari 2021 – 3 februari 2021

•
•
•

•
•

Kinderen gaan dagelijks door het verkeer naar school en naar hun vrienden. Hoe kan dat zo veilig mogelijk?
Kennis over de verkeersregels is niet genoeg. Je moet verkeerssituaties ook kunnen overzien. Dat leer
je alleen door te oefenen.
Doel van dit project is dat de kinderen niet alleen leren over de regels van het verkeer, maar ook leren
observeren wat gevaarlijke situaties in het verkeer zijn. Veilig door het verkeer gaan kan alleen als je
bewust bezig bent met het verkeer en je niet laat afleiden.
We zouden het fijn vinden als jullie als ouders de komende weken samen met de kinderen extra aandacht besteden aan veiligheid in het verkeer.
Voor de onderbouw: Hoe steek je veilig over? Waar loop ik veilig in het verkeer? Is mijn fiets veilig?
En voor de bovenbouw: Hoe neem je veilig deel aan het verkeer op de fiets? Wat is een dode hoek?
Welke voorrangsregels zijn er?

