Flitsnieuws
Flits no. 12 01-02-2021
Corona
Gisteravond hebben we kunnen lezen dat de school op 8 februari haar deuren weer mag openen. De school zal weer
gevuld zijn met vrolijke kinderen en de bijpassende geluiden die wij zo gemist hebben.
Later deze week ontvangt u van ons nog een informatiebrief met daarin de wijze waarop we invulling geven aan de
gestelde maatregelen gebaseerd op het coronaprotocol van onze Stichting Comprix.
Welkom nieuwe leerlingen
Het is een rare tijd om nieuwe leerlingen te verwelkomen. Toch willen wij Milan heel hartelijk welkom heten bij ons op
school. Wij wensen hem een fijne en plezierige basisschooltijd toe.
LIO stage
Juf Mayra Bles start vandaag met haar LIO-stage in groep 7. De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de
lerarenopleiding. LIO staat voor leraar in opleiding.
Op maandag, dinsdag en woensdag, tot einde schooljaar, is Mayra de leerkracht van groep 7.
Zwangerschapsverlof juf Anna
De corona periode heeft ook gevolgen voor het zwangerschapsverlof van juf Anna. Vanaf 28 weken zwangerschap valt
Anna in de risicogroep wat betreft corona, het is niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden van de
kinderen. Dit betekent dat Anna vanaf de voorjaarsvakantie vervangend werk gaat doen buiten de klas. Juf Demi
Mulder zal Anna vervangen vanaf de voorjaarsvakantie.
Opbrengst oud papier
Tijdens de actie van december 2020 is er 17,560 ton papier opgehaald. Hiervoor is een bedrag van €842,46
overgemaakt op de rekening van de Ouder vereniging.

Belangrijke data
Februari
08 start school
12 rapport mee – o.v.b.
15 flits
17 Tuintoneel groep 4 – o.v.b.
20 – 28 Voorjaarsvakantie
Maart
01 Flits
03 margedag – kinderen vrij – o.v.b.
12 oud papier
17 Tuintoneel groep 7
17 Open dag openbaar onderwijs – o.v.b.
24 managementoverleg
31 IB overleg
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April
02-05 Goede vrijdag/Pasen
07 schoolvoetbaltoernooi
14 managementoverleg
21 tuintoneel groep 3
23 Koningsspelen
23 Oud papier
27 Koningsdag – alle leerlingen vrij
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar directie@tuindorpschool.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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