
 
 
 

Nieuwsbrief januari 2021 
 
Wijziging schoolkalender 
Via een opmerkzame ouder hoorden wij dat alle weeknummers van 
2021 verkeerd op de schoolkalender zijn gedrukt. 
De weeknummers op de kalender beginnen met weeknummer 2 op 4 
januari, terwijl dat weeknummer 1 zou moeten zijn. 
Dus houd er met het maken van afspraken rekening mee dat elk 
vermeld weeknummer er 1 minder is. 
Week 2 = Week 1 
Week 3 = Week 2 
Week 4 = Week 3  
……………enzovoorts 
 
Skate-clinics groep 5 t/m 8  
Op donderdag 14 januari zouden we eigenlijk de skateclinic hebben op 
school. Dit kan helaas niet doorgaan. We proberen de afspraak te 
verzetten, maar weten niet zeker of dat gaat lukken. We houden jullie op 
de hoogte. 
Groetjes,  
Juf Maya, juf Kim en juf Karin 
 
Reflection Day 
Helaas kunnen wij op school geen foto's meer maken van de kinderen 
met een reflecterend hesje aan. Maar jullie als ouder(s) kunnen dat nog 
wel!! Blijf het hesje gebruiken, maak een foto en stuur de foto o.v.v. 
naam en school naar info@reflectionday.nl 
Heel veel succes!  
 
Broertje/zusje nog niet aangemeld? 
Het is voor de school erg fijn om op tijd te weten hoeveel nieuwe 
leerlingen we in een bepaald schooljaar mogen verwachten. Heeft uw 
kind nog een broertje of zusje dat nog niet op school is aangemeld, dan 
vragen we u dit zo spoedig mogelijk te doen. 
LET OP: Dit dient u zelf te doen door middel van een 
aanmeldformulier/voor-aanmeldformulier. Dit gebeurt niet 
automatisch! 
Als uw kindje nog géén 3 jaar is, kunt u een voor-aanmeldformulier 
invullen. U kunt dit ophalen bij de administratie, maar ook bij Korein kunt 
u dit formulier krijgen. Is uw zoontje of dochtertje 3 jaar of ouder, dan 
willen we u vragen een afspraak te maken met de directeur of adjunct-
directeur zodat er direct een aanmeldformulier kan worden ingevuld.  
 
 

Agenda januari: 

13-01: groep 8 adviesgesprekken 

(online) 

14-01: groep 8 adviesgesprekken 

(online) 

18-01: OR vergadering 

19-01: Leerlingraad 

22-01: studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

27-01: Nieuwsbrief februari 

27-01: MR vergadering 

 

Bijlagen: 

• Geen bijlagen 



 
 
 
 
Fijne Kerstvakantie, 
Natuurlijk vinden we het heel erg jammer dat de scholen weer dicht zijn, 
dat we onze kinderen weer even live moeten missen, dat de ouders nog 
steeds de school niet in mogen en dat corona nog steeds niet 
verdwenen is.  
 
Toch sluiten wij het jaar met een positief gevoel af. Een positief gevoel 
omdat onze kinderen het afgelopen jaar veel, heel veel geleerd hebben. 
Ze hebben geleerd om te weten waar het echt om gaat in het leven; 
samen zijn, gezondheid, voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn. Onze 
kinderen hebben laten zien heel flexibel te zijn en zich vaak heel goed 
bij een onverwachte situatie neer te kunnen leggen. Ze hebben geleerd 
dat ze over hun zorgen mogen praten en dat we naar ze luisteren en er 
voor hen zijn. Als we aan onze kinderen denken dan voelen we ons 
trots. Zij geven ons de energie om alles aan te kunnen, wat er ook 
komen gaat. Met dat gevoel willen we het jaar dan ook graag afsluiten.  
 
Op het einde van een bewogen jaar is het tijd om even te genieten van 
de feestdagen en het samenzijn met de kinderen. We wensen jullie 
allemaal een fijne Kerst en een goede jaarwisseling. We zien elkaar snel 
in 2021, wij hebben er alle vertrouwen in en kijken ernaar uit! 
Team Kindcentrum De Boog 

 
We houden jullie op de hoogte van de eerste echte schooldag ná de 

Lockdown. 


