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Afstandsonderwijs en mogelijke start
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is het voor ons nog niet duidelijk of de kinderen
de week voor de carnavalsvakantie weer fysiek naar school kunnen of dat er nog
afstandsonderwijs gaat plaatsvinden. We houden met beide scenario’s rekening.
Mocht het zo zijn dat we vanaf 8 februari weer opengaan zullen we die week gebruik
maken om de bevindingen en ervaringen van de kinderen met elkaar te delen.
Vrijdagmorgen 12 februari zou er een carnavalsviering voor alle kinderen van groep 1
t/m 8 zijn. We laten deze ochtend voor alle kinderen (ook groep 1 en 2) op school
doorgaan en zal op een andere wijze inhoud krijgen.
In de jaarplanning staat dat de kinderen van groep 1 t/m 7 woensdag 24 februari het 1 e
verslag meekrijgen. We willen recht doen aan een goed verslag en hebben daarvoor
meer informatie en tijd nodig om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen.
Dat betekent dat we de uitgifte van het verslag een maand verplaatsen naar woensdag
24 maart.

Vervanging zwangerschapsverlof juf Wendy
Juf Wendy is in blijde verwachting van haar derde kindje. Vanaf 1 februari mag zij i.v.m.
de coronamaatregelen niet meer voor de groep werken, maar wel daarbuiten. Vanaf 15
maart zal zij gebruikmaken van haar zwangerschapsverlof tot het einde van dit
schooljaar. Juf Wendy zal vervangen worden door juf Wendy Caniels. In de volgende
nieuwsbrief zal zij zich verder aan u voorstellen.

Afgelasting Naschoolse Sportactiviteiten Venloopkidstrainingen
Door de verlengde lockdown is de Gemeente Venlo genoodzaakt de naschoolse
sportactiviteiten van blok 3 te cancelen.
Naast de reguliere sportactiviteiten, staat dit blok ook altijd in het teken van de
VenloopKids hardlooptrainingen. Vorig jaar is er een record aantal deelnemers bereikt,
maar liefst 400 kinderen deden mee aan de hardlooptrainingen en zouden ook de
hardloopwedstrijd gaan rennen. Die is uiteindelijk helaas niet door kunnen gaan i.v.m.
COVID-19.
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Helaas heeft de Venloop ook al moeten besluiten om hun evenement te verplaatsen naar
15 t/m 19 september 2021. Dit betekent dat de VenloopKids trainingen nu ook niet door
gaan.
De mogelijkheden worden bekeken of en hoe de Gemeente de VenloopKids trainingen
dit jaar toch kunnen organiseren. Hierover volgt informatie wanneer er meer duidelijk
is.

Nationale voorleesdagen
Van 20 t/m30 januari zijn de nationale
voorleesdagen.
Je bent nooit te jong om voorgelezen te
worden. Voorlezen prikkelt de fantasie en
versterkt de band tussen kind en ouders.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een
brief van de bieb Venlo met gezellige
voorleesactiviteiten.

Belangrijke data februari
Vrijdag 12 februari

Alle kinderen school (ook groep 1 en 2) Vanaf 12.00 uur hebben
alle kinderen vrij
Zondag 14 februari
Valentijnsdag
Maandag 15 t/m vrijdag Carnavalsvakantie
19 februari
Maandag 22 februari
Instroommoment nieuwe leerlingen
Volgende nieuwsbrief donderdag 25 februari
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