
 

 

 

 

 
 

 
Start van het nieuwe jaar  
Wat een bijzondere start van het nieuwe jaar; zo zonder leerlingen. Deze eerste week was het voor 
iedereen wennen en is het thuisonderwijs opgestart. We zijn heel blij met alle inzet van jullie als 
ouders/verzorgers. Het zal vast niet altijd meevallen, maar met elkaar maken we er het beste van. 
 
Om de werkwijze in alle groepen tegelijk te laten verlopen, werken we vanaf volgende week met alle 
groepen in Google Classroom. Alle leerlingen kunnen met hun eigen account inloggen en zien daar 
de tegel van Classroom. Hierin vindt u het thuiswerkrooster en tevens alle instructievideo’s. Voor de 
volledigheid versturen we de thuiswerkroosters ook via de mail, zodat alle ouders ook geïnformeerd 
worden. Parro gebruiken we voor het delen van de antwoordmodellen en als communicatie naar u 
als ouders. 
 
Noodopvang 
Graag willen we u er op wijzen dat de noodopvang start om 8.30 uur en eindigt om 15.15 uur. We 
verwachten dus alle kinderen om 8.30 uur bij de hoofdingang en ontvangen geen ouders in de 
school. Om 15.15 uur worden alle kinderen tegelijk bij de hoofdingang gebracht om daar opgehaald 
te worden. Kinderen die zèlf naar huis mogen gaan, kunnen eventueel eerder vertrekken indien 
gewenst. Ouders van kinderen die rond de middag al naar huis gaan, kunnen aanbellen bij de 
hoofdingang. 
 
Informatie over inloggegevens 
Indien u informatie wenst over inloggegevens, dan kunt u een mail zenden aan de administratie; 
arina.groeneveld@destroming.eu. Helaas is Fiona afwezig en kan u geen gegevens verstrekken. 
 
Nieuwe data 
Door het thuisonderwijs verschuiven er een aantal zaken in onze schoolagenda. De Cito-toetsen 
verschuiven we naar een later moment. Hierover zijn we nu in overleg en we wachten tevens op 
de uitkomst van de persconferentie van dinsdag 12 januari. 
 
Nieuwe kleuters instroomgroep 
De kleuters die instromen in groep 1 vanaf februari 2021, ontvangen van de leerkracht een 
uitnodiging voor een kennismakingsmoment. De gang van zaken is aangepast aan de Corona-
maatregelen. 
 
Hoera! 
Juf Carola ’t Lam is in de kerstvakantie bevallen van een prachtige dochter: Nikki. Vanaf deze plaats 
wensen we hun gezin veel geluk en Gods zegen! 
 
Verlof 
Juf Bernadette is met zwangerschapsverlof. We wensen haar succes met de laatste loodjes. Juf 
Claire Bak vervangt haar in groep 5.  
 
 
 
 

 

08-01-2021 

Lied voor a.s. zondag:      Kernwaarde volgende week: 
Mijn God is zo Goed  
https://www.youtube.com/watch?v=hbcdYuSPuCo              : 
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