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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Kerstvakantie
21-12 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02-21
Paasweekend 02-04-21 t/m 05-04-21
Koningsdag
27-04-21
Meivakantie, 26-4 t/m 07-05-21
Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24-05-21
Zomervakantie 17-07 t/m 27-08-21

NIEUWSBRIEF
14 december
Geachte ouders/verzorgers,
We begonnen de week vol goede moed richting de
kerstvieringen. En toen kwam er opeens een ander bericht.
Ik vertelde u daar al wat over. De scholen gaan dicht. In
deze brief leg ik u uit hoe dat er in de praktijk uit zal zien.

Studiedagen: (alle leerlingen vrij)
30 november + 1 december
11 januari
1 + 2 februari
24 + 25 juni
16 juli
V

Activiteiten voor ouders:

• Vanaf woensdag zijn alle leerlingen thuis. Deze week zijn
er geen lessen maar wordt er door de collega’s heel hard
gewerkt om te zorgen dat alles klaar is om na de vakantie,
op 4 januari te starten met de online lessen.
• Alle leerlingen die geen laptop hebben kunnen via
school een laptop lenen. Boeken en andere materialen
worden op dinsdag meegegeven.
• De lessen zijn niet gericht op herhaling maar op het
behalen van de doelen. Ook zullen de toetsen waarschijnlijk
gewoon doorgaan. Zeker voor groep 8 wordt er lesgegeven
en getoetst in de basisvakken zodat zij niet stilstaan in
ontwikkeling.
• Wij verwachten alle leerlingen dagelijks in de
zoombijeenkomsten. U bent er als ouders verantwoordelijk
voor dat uw kind deelneemt aan de aangeboden lessen.
• Voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep is
er een mogelijkheid voor opvang. U kunt zich deze hele
week nog aanmelden hiervoor.
Voor alle vragen (en het aanmelden voor de opvanggroep)
is het telefoonnummer van de school dinsdag en
woensdag nog open. Daarna kunt u met ons in contact
komen via Parro of via de mail.
Wij verzoeken u dringend om de leerkrachten niet via hun
mobiel nummer of buiten schooltijden te benaderen.

Ook de peuterhoek is gesloten tot 18 januari.
Kerstfilm
In plaats van de traditionele kerstvieringen hebben de leerlingen een film gemaakt. U
ontvangt hiervoor van de leerkrachte een link. U wordt vriendelijk verzocht om deze film
binnen uw gezin te bekijken en de link niet te delen via social media of met anderen. We
hopen dat u erg van de film van zult genieten en samen met ons (op afstand) het kerstfeest
kunt vieren. We horen natuurlijk graag hoe u het vond.

Kunstkabaal
De kinderen die naar de VSD van Kunstkabaal gaan houden aan het einde van de lessen een
expositie. Helaas kon dat niet doorgaan. Zij hebben een film gemaakt waar ze de
kunstwerken laten zien. Kijk maar mee: https://youtu.be/XxV7Wgn1AVY

Personeel
•
•
•

In groep 8 neemt meester Martjan Roeleveld afscheid om in een ander bedrijf te
gaan werken.
Juf Stefanie Krijtenburg neemt 5 maanden onbetaald verlof om een discipeltraining
in Noorwegen te gaan doen.
Voor beide groepen zijn we druk bezig met de oplossing. Wij hebben deze week nog
gesprekken en melden u zo snel mogelijk hoe het er na de vakantie en de lock down
uit zal zien.

Beste ouders,
Helaas gaan we als school de komende periode in lockdown, zoals u heeft begrepen vanuit de
persconferentie. Dit heeft grote gevolgen voor ieder en gevolgen op veel gebieden.
Vanuit het schoolmaatschappelijk werk wil ik u laten weten dat ik gedurende de lockdown
beschikbaar blijf voor vragen over gedrag, opvoeding, fincanciele zorgen en andere maatschappelijke
zaken. Ik ben hiervoor telefonisch en via mail bereikbaar en waar nodig kan ik op huisbezoek komen.
Indien er al hulpverlening in het gezin betrokken is; vraag allereerst bij hen om hulp aangezien zij het
gezin het beste in beeld hebben. Ik wens u allen veel succes en ondanks alles toch fijne feestdagen.
Blijf gezond!
Groet, Kim van Hagen (schoolmaatschappelijk werk)
k.vanhagen@smw-basisschool.nl tel. 064384295

Betreft: CitoTalent Koningin Beatrixschool en De Mussen

Den Haag, december 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Helaas moeten we vanwege de Corona maatregelen de lessen van CitoTalent uitstellen. Dit betekent
dat er géén CitoTalent is op:
Woensdag 16 december
Woensdag 6 januari
Woensdag 13 januari

We hopen dat we daarna weer kunnen starten. U ontvangt van ons bericht als we weer met
CitoTalent mogen starten.

Met vriendelijke groet,
Namens het CitoTalent-team,
Suzan Coolen
(06-83481846/ suzan.coolen@demussen.nl)

