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Aan alle ouders en verzorgers,
1.
2.
3.
4.

Noodopvang
Kip!!
Stand ‘Om de Wereld’
Heropening

1. Noodopvang week 2 t/m 7 februari
De noodopvang functioneert deze week nog in de
huidige vorm. In het groene vak hiernaast de
opgave. Indien u voldoet aan de voorwaarden
kunt u zich tot morgen, woensdag, 12.00 uur
opgeven. Daarna sluit de opgave. Het is op dit
moment niet te zeggen hoe de scholen heropenen
op 8 februari. Wel staat vast dat scholen altijd
opvang moeten verzorgen/aanbieden voor
kinderen met ouders in cruciale/kwetsbare
groepen. We hopen u daar donderdag eind van de
middag of vrijdagochtend over te informeren. We
vragen dan wel een snelle reactie van u.
2. Kip
We hebben al heel veel reacties gekregen van
kinderen. En er zitten geweldige
fantasierijke namen bij. Het
indienen van namen kan tot
vrijdag 5 februari 12.00 uur ’s
middags. Klik hier voor het Kipformulier of scan de QR code
3. De Beweegchallenge
Deze week hebben we 860 kilometer bij elkaar
bewogen. De challenge eindigt komende
donderdag. Vrijdag wordt de eindstand
opgemaakt. Wil je nog meedoen, klik hier. Op de
volgende bladzijde de tussenstand. We liggen vlak
achter nummer 1. Het kan dus nog
4. Heropening
Heel het basisonderwijs in Nederland wacht op
besluitvorming rondom de vraag ‘hoe’ de scholen
mogen heropenen. We hebben u maandagavond

Communicatie
a. Algemene schoolzaken: partoer@opofurore.nl.
b. Leerlinggebonden: met de leerkracht via
Parro
c. Opvang: voor- en naschool via de
kinderopvangorganisaties; opvang tijdens
lesuren via de school (deze week alleen
voor cruciale/vitale beroepen, zie tekst)
d. Opgave noodopvang: klik hier of scan de
QR code.

al geïnformeerd hoe de besluitvorming verloopt.
Onafhankelijk hiervan:
• Alle Chromebooks moeten weer terug naar
school op de eerste lesdag. We verzoeken u
de Chromebooks voorzichtig schoon te
maken.
• De Chromebooks vervoeren in een stevige tas,
liefst een computertas.
• Oordopjes moeten thuis blijven. We hebben
nieuwe oordopjes voor de groepen 4/8
gekocht. Die liggen al klaar in de klas.
• Cito-toetsen worden pas in de tweede week
na de Voorjaarsvakantie afgenomen. Het kan
wel zijn dat er de komende twee weken
methodetoetsen zijn. De groepen 3 krijgen
wel zo snel mogelijk een leestoets.
• Rapporten gaan volgende week donderdag 11
februari mee naar huis.
• Voor de Oudergesprekken in de week van 15
februari kunt u zich binnenkort intekenen. De
gesprekken zullen via Teams zijn.
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