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Inleiding:
Een maand geleden konden wij nauwelijks
vermoeden dat de huidige situatie zo
extreem zou zijn als nu. We zijn wereldwijd
getroffen door het coronavirus. Veel mensen
zijn hier al aan overleden en het virus is nog
lang niet weg.

Wie kon vermoeden dat de scholen zouden
gaan sluiten en dat mensen elkaar zoveel
mogelijk moeten vermijden. Sommigen
denken terug aan de oorlog die ze hebben
meegemaakt. Maar voor velen is dit gegeven
iets nieuws, zeker ook voor de kinderen maar
ook voor u als ouders en ons als personeel.

Een ding is zeker, dat we kunnen stellen dat
er niets vanzelfsprekend is, even naar de
winkel of naar een restaurant, op vakantie of
zelfs naar school gaan.
De kerken liepen de afgelopen jaren leeg.
Wellicht nu weer een moment van bezinning
dat we elkaar daadwerkelijk nodig hebben
,ondanks de weelde waarin wij leven.
Wellicht kunnen we nu met elkaar weer meer
tijd voor God vrijmaken en hopelijk ook in de
toekomst en vinden we dan rust Hem.

Wij wensen u allen veel sterkte en
gezondheid toe in deze tijd en let een beetje
op elkaar!
meester Luuc
Juf Daniëlle
Juf Janita
Pasen is een nieuw begin
’t begin van nieuwe dromen
Het is nog klein
Het is nog pril
Maar wie het ziet
Ziet het verschil
De zomer zal weer komen
Lied; Pasen is een nieuw begin

Wat fantastisch is het dat we in korte tijd,
thuisonderwijs kunnen aanbieden en dat u
als ouders en kinderen hiermee flexibel weet
om te gaan.

Complimenten:

De vakanties voor het schooljaar
2020-2021 van Het Talent

Complimenten voor alle ouders en kinderen
thuis hoe jullie met de situatie rondom het
coronavirus en thuisonderwijs omgaan!!
Tips belang goed thuisonderwijs:

Herfstvakantie
Kerstvakantie

Enkele tips voor goed thuisonderwijs tijdens
coronavirus:
 Maak een dagschema voor de
kinderen n.a.v. de opdrachten die de
leerkrachten geven. Kinderen houden
van een duidelijke structuur
bijvoorbeeld:
9.00 uur- 11.00 uur schoolwerk
(kernvakken)
11.00 uur- 12.00 uur buiten spelen
12.00 uur -12.30 uur eten
12.30 uur -14.00 uur schoolwerk
(afmaken kernvakken+ creatieve vakken)
Verbouwing:

Door het coronavirus kan de bouw wat
vertraging oplopen. We houden u hiervan
op de hoogte

Voorjaarsvakantie
Pasen PO
April/Meivakantie
Hemelvaart PO
Pinksteren PO
Zomervakantie PO

ma 19 oktober t/m 23
okt.2020
ma 21 dec. t/m 1 januari
2021
ma 22 febr. t/m 26 febr.
2021
vr 2 april en ma 5 april
2021
ma 26 april t/m 7 mei 2021
do 13 mei 2021
ma 24 mei 2021
ma 19 juli t/m 27 aug

De studiedagen moeten nog worden
vastgesteld!
De Agenda is nu niet meer gevuld
vanwege het coronavirus en is dus
tot nadere order uitgesteld.

