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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Februari
18
21
28

Studiedag; leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie t/m 25 feb

We zijn allemaal al enige tijd druk met alle regels en
gevolgen van Corona. Dat ook u als ouder daar af
en toe helemaal klaar mee bent, begrijp ik heel
goed. Weet dat we altijd bereid zijn om mee te
denken en samen naar oplossingen willen zoeken.
Al snel in het nieuwe jaar waren we allemaal weer
druk met de besmettingen binnen de klas,
leerlingen en leerkrachten positief getest,
quarantaine advies, bellen met de GGD, ouders
informeren over wel of geen vervanging, online
onderwijs en noem maar op.

Met opmerkingen [RS1]:

Verjaardagen...
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig
2 Sanne
20 Quincey
20 Esmee

Rapport mee

Fijn was het dat de maatregelen werden
aangepast en dat we et elkaar weer naar school
konden. Helaas is er een lerarentekort en beschik ik
niet altijd over voldoende invallers. Zoals u weet,
blijven we ons inzetten om het tekort zo goed
mogelijk op te lossen en de leerlingen het onderwijs
te bieden waar ze recht op hebben.

21 Davis
24 Fleur
28 Roy

Voor nu wens ik u allen gezondheid en goeds.
Volgende week hoop ik weer met het gehele team
compleet te zijn.
Conny Wencker

Nog of alvast gefeliciteerd!

B.O.K.S. weerbaarheidstraining
Onze voorleeskampioen
Emma deed deze week mee aan de
voorleeswedstrijd van Hattem. Ze heeft heel goed
voorgelezen, we zijn heel trots op haar!
Knap gedaan Emma!

PRAKTISCHE INFORMATIE
De training wordt gegeven aan 2 groepen voor
kinderen uit Hattem, Heerde en Epe:
- Groep 1: Leeftijd 6 t/m 9 jaar (groep 3, 4, 5)
Waar en wanneer? Groep 1: Leeftijd 6 t/m 9 jaar
(groep 3, 4, 5)
Locatie: Speellokaal Jan Jasperschool Hattem: start
maart 2022
Dinsdag 15.30-16.30uur en 16.30-17.30uur
Kosten: Deelname is gratis. De training wordt
gefinancierd door het CJG.
Aanmelden: Dit kan tot 15 februari 2022, via het
mailadres: baliestip@heerde.nl
Onder vermelding van: naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd, e-mailadres.
NB. In groep 5 t/m 8 start vanaf maart op school ook
bokscoaching onder schooltijd.

