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Weer naar school 

Maandag mogen we de leerlingen weer verwelkomen in de klassen. We hebben dan in totaal 5 weken 
online lessen gehad. Tel daarbij de Kerstvakantie en de laatste week ervoor bij op, dan hebben we de 
kinderen bijna 8 weken alleen maar online gezien. Natuurlijk op een aantal kinderen na die in de 
opvang zaten.  

Het is voor iedereen een lastige periode geweest. In de pers horen en lezen we steeds over opgelopen 
achterstanden. Maar voor zover we dit op dit ogenblik kunnen zien valt het bij ons op school wel mee. 
We hebben de leerlingen goed kunnen volgen, zowel door het gemaakte werk online, als door het 
schriftelijk werk wat de kinderen ook moesten maken. Wij, als leerkrachten van de midden- en 
bovenbouw hebben alle kinderen elke dag kunnen zien. Maar ook de kleuters hadden wekelijks een 
aantal keer contact met hun juffen en ook zij hebben hard gewerkt. 

Wij hebben ook veel waardering voor de ouders van onze leerlingen. Zij hebben er ook heel goed aan 
bijgedragen dat hun kind(eren) het schoolwerk konden maken en dat ze steeds op het goede tijdstip 
online waren. Heel fijn! Daar willen we alle ouders ook heel erg voor bedanken. 

Dan hadden we ook nog een keer de online bingo, met echte prijsjes. Deze was georganiseerd door 
onze ouderraad. Ook heel fijn. 

 

 

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

06-02-2021:  oud papier 

19-02-2021:  volgende nieuwsbrief 

22-02 t/m 26-02  voorjaarsvakantie 

01-03-2021:  vervallen studiedag 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 
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Bibliotheek 

De bibliotheek denkt ook heel goed mee om toch door te kunnen gaan met het lezen van boeken. 
Lees daarvoor de toegevoegde flyer van de bieb.  

Dan is er nog een bijlage van Matilda. Hierin worden heel verschillende boeken besproken. Echt de 
moeite waard om te lezen.  

 

Scoor een boek 

Evenals het afgelopen schooljaar gaan we ook weer meedoen met scoor een boek. Het is voor alle 
leerlingen vanaf groep 5. Het is wel iets anders dan afgelopen jaar. 

Namelijk dit keer mag het hele gezin meelezen. Het is de bedoeling om met elkaar zoveel mogelijk 
boeken te lezen. Elk gelezen boek wordt bijgehouden op een poster. Uiteindelijk wordt gekeken 
welke groep het meest heeft gelezen. Voor die groepen is er een leuk prijsje. Maar wat dat is, weten 
we nog niet.  

Kijk ook op de aangehechte bijlage. Maandag krijgen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 de klassencode 
mee, zodat ze thuis ook mee kunnen doen. 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!  

 Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor 
sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te 
weinig geld is.  

Via het zwemfonds kunnen ook de kosten voor leszwemmen worden vergoed.   

  

Hoe werkt het?  

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals de directeur van onze school, iemand van 
het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je 
kind in aanmerking komt.  

Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken meedoen aan activiteiten.   

Wat is het bedrag?  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en 
eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan 
de vereniging of cultuurinstelling betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen 
die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.  

Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kop of de 
directeur van onze school.   

 info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080   

 

Sjors Sportief & Sjors Creatief 

Alle leerlingen krijgen maandag hierover een boekje mee naar huis. Hierin staan ontzettend veel 
activiteiten in waar kinderen zich op kunnen inschrijven. Ook dit is echt de moeite waard om eens 
goed door te lezen. 

mailto:info@sociaalwerkdekop.nl
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Hallo Wereld 

Hoewel de kinderen vanaf maandag weer naar school gaan, is het nog niet allemaal weer als vanouds. 
De lessen Hallo Wereld gaan daarom ook nog niet door. Maar gelukkig denken juf Hennie en juf 
Liesbeth heel goed mee. Daarom voegen we ook van hen een les idee toe. In de klas gaan we hier ook 
over praten. Maar misschien is het ook leuk om het er thuis verder over te hebben. 

De les: Hallo Wereldkinderen is door juf Hennie gemaakt en de les I have a dream is door juf Liesbeth. 

 


