Uniek nieuws 7 januari 2021

Jaaroverzicht 2020 met Sok en Onderbroekje
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Januari
Start onlinelessen
Start thema:
waar woon ik

Laten we beginnen op 1 Januari 2020.
Het was een begin van een raar jaar maar het begon niet slecht.
Sok en Onderbroekje gingen samen naar de bioscoop om Frozen 2 te
gaan kijken. Het was een leuke film ook al ging Olaf bijna dood.
Februari
Het leek alsof het weer een jaar zoals alle andere jaren zou gaan
19
Studiedag, alle
worden. Maar in de Voorjaarsvakantie veranderde alles.
kinderen vrij
Er kwam een gek virus genaamd Corona. Corona was er al een tijdje
22-26 Voorjaarsvakantie, alle
maar Sok en Onderbroekje wisten er niet van. Het leek eerst een
kinderen vrij
onschuldig virus maar het zorgde voor een heel gek jaar. Je mocht
naar buiten en naar de supermarkt maar niet veel meer.
Alle kinderen hadden online school voor ongeveer 2 maanden. Iedereen dacht dat het in de
zomer weg zou gaan maar het werd nog erger. Sok en Onderbroekje gingen samen in de tuin
kamperen in plaats van naar China. Ze hadden het wel gezellig maar het was wel anders dan
normaal. Toen iedereen dacht dat het weer beter ging, kwamen er opeens elke dag duizenden
besmettingen bij. Het werd steeds erger en iedereen hoopte dat kerst nog door ging want dat
was het enige dat dit jaar beter kon maken. Maar toen drie dagen voor de kerstvakantie kwam
er weer een lock-down, iedereen zat weer thuis. Overal zag je mondkapjes en de maatregelen
werden nog strenger. Je mocht niet meer dan twee mensen uitnodigen maar met kerst mocht
je er drie. Dus je kon nog steeds niet met je hele familie kerst vieren.
Iedereen dacht dat 2020 het beste jaar zou worden maar het werd het slechtste.
Iedereen hoopt dat 2021 beter wordt maar we beginnen dit jaar wel met een lock-down.
Nog een gelukkig nieuwjaar, van Sok en Onderbroekje.
geschreven door: Laura en Rita uit groep 8

Ja een bijzonder jaar was 2020. Het nieuwe jaar zijn we gestart met het online lesgeven en het
was fijn dat iedereen er weer was en dat collega’s, kinderen en ouders het eigenlijk zo weer
hebben opgepakt.
Ook wij hopen, net als de schrijvers van de avonturen van Sok en Onderbroekje, dat 2021 beter
wordt. En we wensen jullie dan ook een mooi en gezond 2021 toe!!
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Online lessen
Voor de vakantie is aangegeven dat de lockdown in ieder
geval tot maandag 18 januari zal duren voor het
onderwijs. Mocht dat zo blijven dan zien we kinderen
dinsdag 19 januari weer op school. We blijven het nieuws
in de gaten houden en mochten er veranderingen komen,
dan zullen we jullie hiervan weer op de hoogte brengen.

Toetsen, gesprekken en rapport
De lockdown heeft ook gevolgen voor de planning. Zo stonden de Cito toetsen in de week van
18 januari gepland. Op advies van het ministerie en de po raad, zullen deze pas na 1 februari
ingepland worden. Het rapport en de rapportgesprekken zullen daardoor ook later zijn. De
exacte data zullen we nog moeten afspreken en laten we jullie nog weten.
Op maandag 1 februari zouden de kinderen vrij zijn, zodat de leerkrachten aan de slag konden
met de groepsplannen en de rapporten. Omdat door de lockdown de data hiervoor
verschuiven, willen wij deze dag ook graag verschuiven naar vrijdag 19 februari. Dit is de vrijdag
voor de voorjaarsvakantie. Zodat de kinderen op maandag 1 februari kunnen starten met de
toetsweek.

GGD

Hartelijke groet,
Heidi Kok

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op 4 februari
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