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Terugblik 

Op dinsdag 15 december 2020 hebben we op een bijzondere wijze met elkaar het Kerstfeest gevierd. In de 
kerstvakantie hebben we via Parro een filmpje gestuurd zodat jullie thuis een indruk hebben gekregen van 
de wijze waarop we het Kerstfeest hebben mogen vieren. 
We hopen dat iedereen, ondanks de coronaperiode, een goede kerstvakantie heeft gehad.  
 
In verband met de lockdown zijn alle scholen gesloten en geven we vanaf 4 januari ‘onderwijs op afstand’. 
Vanuit de staf willen we iedereen een groot compliment geven voor de wijze waarop ouders, kinderen en 
medewerkers hun taak in de afgelopen week hebben opgepakt. Voor veel gezinnen en medewerkers is het 
deze week zoeken naar een nieuwe balans. We wensen iedereen in de komende week veel sterkte toe om 
te komen tot een goed evenwicht in de dingen die je moet doen. We zijn blij dat zoveel ouders het weer zo 
goed oppakken om thuis met de kinderen te werken. Tevens vinden we het fijn om te zien dat vrijwel alle 
leerlingen online aanwezig zijn wanneer de lessen (meetings) worden aangeboden. 
Dinsdag 12 januari 2021 volgt een nieuwe persconferentie. Op dat moment zullen we te horen krijgen of de 
scholen na volgende week nog langer gesloten blijven. We wachten de persconferentie af en houden er alvast 
rekening mee dat de kans aanwezig is, dat we nog een aantal weken ‘onderwijs op afstand’ blijven verzorgen. 
In de media heeft u gelezen dat er tijdens deze tweede lockdown meer kinderen gebruik maken van de 
noodopvang. Dit geldt ook voor onze school. We vinden het fijn om te merken dat veel ouders hun uiterste 
best doen om de opvang zelf te regelen. Daarnaast hebben onze Intern Begeleiders met enkele ouders en 
verzorgers contact om noodopvang te bespreken in situaties van zorg. 
 

Bedankje voedselbank 

Het bestuur van de Voedsel- en Kledingbank Rijssen-Holten dankt u hartelijk voor de ontvangen steun en 
bijdrage. De voedselbank in Rijssen-Holten is voor het instandhouden van de voedselbank afhankelijk van de 
financiële steun van de gemeenschap. Het transporteren van het gedoneerde voedsel en de 
energievoorziening van de voedselbank, met name de grote koelers en vriezer, zijn flinke uitgaven. Door de 
ontvangen steun kan wekelijks op donderdagavond en vrijdagmiddag aan gezinnen een voedselpakket 
worden verstrekt. De voedselbank in Rijssen is een ¨groene voedselbank¨ en hanteert een hoge norm t.a.v. 
voedselveiligheid en het toelaten van cliënten. Op deze wijze kan op integere manier aan gezinnen, die onder 
bijstandsniveau rond moeten komen, ondersteuning worden gegeven. Nogmaals, hartelijk dank. 
 

Welkom 

Na de kerstvakantie zijn Tobias en Lieke bij ons  gestart bij op school. Zij zitten beide Onderbouw 1. 
Tobias en Lieke. We hopen dat jullie je snel thuis mogen voelen bij ons op school! 
 

Schoonmaakavond 

In verband met de huidige lockdown gaat de schoonmaakavond op 13 januari 2021 niet door. 
 

Woensdag 27 januari 2021 

In de jaarplanning staat dat alle leerlingen op woensdag 27 januari vrij hebben.  
In verband met de huidige schoolsluiting zullen we deze vrije dag voor de leerlingen verplaatsen naar een 
later moment. Dit is uiteraard afhankelijk van wanneer de scholen weer open zullen gaan.  
    

Agenda  
13 januari 2021:  schoonmaakavond gaat niet door i.v.m. schoolsluiting 
27 januari 2021:  vrije dag zal worden uitgesteld i.v.m. de huidige lockdown. 
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