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Schoolvakanties 20-21
Kerstvakantie
ma 21/12 t/m vr 1/1
Voorjaarsvakantie ma 22/2 t/m vr 26/2
Paasvakantie
vr 2/4 t/m ma 5/4
Koningsdag
di 27/4
Meivakantie
ma 3 /5 t/m vr 14/5
Pinksteren
ma 24/5
Zomervakantie
ma 19 /7 t/m vr 27/8

Studiedagen 20-21
Ma. 1 maart 2021
Do. 1 april 2021
Di. 6 april 2021
Di. 25 mei 2021

Thuiswerken na de kerstvakantie
Zoals het er nu naar uitziet werken alle
kinderen van 4-8 januari en van 11-15
januari thuis.
We weten dat dit voor ouders en
kinderen niet altijd even makkelijk is. Het
werk van velen van onze ouders zal thuis
ook doorgaan. Het combineren met het
helpen van kinderen thuis kan dan een
uitdaging zijn.
De kinderen van de groepen 1-2 hebben een aan aantal werkjes meegekregen voor de eerste week van
de thuiswerkperiode. De leerkrachten zullen via Parro met de ouders contact houden, maar ook
telefonisch met u en de kinderen verbonden blijven.
De kinderen van groep 3 werken soms al op een device, maar ook in hun werkboeken en schriften.
Via Parro krijgen ze instructiefilmpjes toegestuurd van de leerkrachten. Via Parro en telefonisch contact
blijven we verbonden met u en de kinderen.

De leerkrachten van de groepen 4-8 gaan de kinderen tijdens de schooldag begeleiden en instructies
geven, zodat kinderen een goede uitleg krijgen en het werk kunnen doen thuis.
Via Teams blijven we zo verbonden met de kinderen. Ouders kunnen contact houden met de
leerkrachten. Het is goed te weten dat leerkrachten op dagen dat zijn niet werkzaam zijn, niet reageren
op Parro berichten of via Teams.
U kunt thuis natuurlijk helpen met het begeleiden van uw kind. Het is logisch dat jongere kinderen daar
meer hulp en begeleiding bij nodig hebben. Heel veel succes daarbij.
Mocht u zelf hulp nodig hebben, of vragen hebben over het werk van de kinderen, neemt u dan contact
op met de leerkracht van uw kind. Kinderen kunnen dat via Teams goed doen. Ouders kunnen dat via
Parro aangeven.
Noodopvang na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie ontvangen we dagelijks tussen de 15 en 30 kinderen in onze noodopvang.
We merken dat dit meer kinderen zijn dan tijdens de eerste sluiting van de scholen.
De noodopvang is op de dinsdag en donderdag vol. Er kunnen geen kinderen meer worden opgevangen
op deze dagen. De bezetting op deze dagen heeft zijn maximum bereikt.

Alle medewerkers van Yes!kinderopvang en De Reijer wensen u en onze
kinderen heel fijne feestdagen en een mooie kerstvakantie.
Let goed op u zelf, uw naasten en anderen! We zien elkaar weer in 2021.

