Belangrijke data:
21 dec t/m 1 jan.
4 januari:
1 februari:
12 februari:
13 t/m 19 febr.:
31 maart:
1 april:
2 april:
5 april:
6 april:

Kerstvakantie
online les
Studiedag, alle kinderen vrij
carnaval
voorjaarsvakantie
Theorie examen verkeer gr. 7
paasbrunch
Goede vrijdag, alle kinderen vri
2e paasdag
Studiedag, alle kinderen vrij

Nieuwsbrief 7 schooljaar 2020-2021

Heilinde weetjes
Het jaar zit er zo goed als op, alle aanmeldingen voor de noodopvang i.v.m. cruciale beroepen zijn verwerkt
en bevestigd.
Vanaf 4 januari krijgen alle kinderen die thuis zijn op de een of de andere manier 'les op afstand' via Teams
of ze krijgen opdrachten te doen.
De kinderen van de ouders in een cruciaal beroep en de kinderen die door de leerkracht of de Interne
Begeleiders speciaal zijn uitgenodigd, zijn wel op school.
In de ochtend tussen 09.00 u. en 12.00 u. geven we digitaal les via Teams.
In de middag vanaf 12.00 u. gaan de camera's uit en werken de leerkrachten met de kinderen die op school
zijn tot 14.00 u. aan een apart programma.
De kinderen thuis zijn dan vrij of zij werken aan opdrachten die zij hebben meegekregen van de juf of de
meester.
Wanneer we op 18 januari weer open gaan gaat het 5 Gelijke Dagen Model volledig in zonder de vrije
woensdagmiddag.
Alle dagen begint de les dan om 08.30 u, en gaan de kinderen om 14.00 u. weer naar huis.
In de schoolkalender staat 13 januari gepland als een studiedag waarbij de kinderen vrij zijn.
Door de Lockdown en onze verplichting om alle dagen kinderen op te vangen en digitaal of fysiek les te
geven, gaat 13 januari als vrije dag niet door.
Alle digitale lessen, de fysieke lessen en het middagprogramma voor de kinderen die wij moeten
opvangen, gaan op 13 januari gewoon door.
Alle dagen begint de les dan om 08.30 u, en gaan de kinderen om 14.00 u. weer naar huis.
In deze periode is alleen de zwarte poort aan de grote parkeerplaats geopend vanaf 8.20 uur.
In de schoolkalender staat 13 januari gepland als een studiedag waarbij de kinderen vrij zijn.
Door de Lockdown en onze verplichting om alle dagen kinderen op te vangen en digitaal of fysiek les te
geven, gaat 13 januari als vrije dag niet door.
Alle digitale lessen, de fysieke lessen en het middagprogramma voor de kinderen die wij moeten
opvangen, gaan op 13 januari gewoon door.
Namens alle medewerkers van Heilinde wensen wij u een fijne
jaarwisseling en hopen we op een mooi, maar vooral gezond 2021!

