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BESTE WENSEN
Allereerst willen wij u allen een heel gelukkig en gezond 2021 wensen !
We zijn het jaar goed gestart met het thuis onderwijs. Het vergt nogal wat van de kinderen en u als ouder om
de kinderen daarin te begeleiden. Hopelijk gaat deze tijd niet al te lang duren maar hoe het onderwijs er na
19 januari uit gaat zien, is afhankelijk van de persconferentie op 12 januari as.
Voor nu willen wij u hartelijk danken voor uw medewerking in deze bizarre tijd.

BURGERSCHAP
De afgelopen maanden is vanuit burgerschap gewerkt in alle groepen aan ‘groepsvorming’. In de komende
periode staat vanuit burgerschap de verkenning ‘identiteit’ centraal.
Doel:
De leerlingen ervaren en accepteren dat iedereen anders is ondanks vele gelijkenissen.
Ze onderkennen dat iedereen andere eigenschappen en kwaliteiten heeft en dat deze invloed kunnen hebben
in relationele omgang en samenwerkingen.
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LEGE BATTERIJEN
Zoals u weet kunt u lege batterijen op onze school inleveren. Zo zorgen we samen voor een beter milieu én
sparen we bovendien voor mooie schoolartikelen of voor een donatie aan een goed doel. Samen met Stibat
hebben we op onze school een inzamelton voor lege batterijen staan. We hechten grote waarde aan de
bewustwording rondom een groen, gezond en leefbaar milieu. Het inzamelen en recyclen van lege batterijen
hoort daar ook bij! Voor elke kilo ingezamelde batterijen krijgt onze school een spaarpunt. Deze punten kunnen
we inwisselen voor schoolartikelen. Ook kunnen we de punten inwisselen voor een gift aan een goed doel.
Lever ze in en WIN! Leuk meegenomen: als u de batterijen per 10 in een zakje doet met daarin een briefje met
uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maakt u zelf ook kans op mooie prijzen.
Stibat (meer info: www.legebatterijen.nl) maakt elke maand de 103 landelijke winnaars bekend.

AGENDA
26-1-2021

Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)
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