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AGENDA
JANUARI

FEBRUARI

20
11 t/m 22
20
29

Voorleesdagen en Voorleesontbijt groep 1/2
Toetsweken CITO
Ivm cursus BHV zijn de groepen
3/4/6/7 om 14.00 uur uit
Studiedag team, leerlingen vrij

3
11
16
19
22 t/m 26

Groepspresentatie groep 6
Oudergesprekken op middag
Oudergesprekken op middag en avond
Rapporten gaan mee
Voorjaarsvakantie

DE SCHOLEN ZIJN WEER DICHT
We hadden ons natuurlijk allemaal deze laatste week voor de kerstvakantie heel
anders voorgesteld. Fijn samenzijn, versierde bomen, lichtjes en blije kinderkoppies
tijdens een kerstfeest. Maar helaas.... de scholen moeten weer dicht en zoals het nu
lijkt ook nog de 2 weken na de kerstvakantie. Bijzonder om te zien dat zo’n bericht
je compleet kan overvallen maar je ook gelijk weer laat schakelen en je in een
andere modus zet. De kinderen hebben op dinsdagmiddag toch nog een mooie
afsluiting van het jaar gehad. Met het maken van een kerststukje, het kijken naar een
film of het spelen van spelletjes was er een gezellig samenzijn. Ter afsluiting van de
middag hebben we met zijn allen kunnen kijken en luisteren naar het optreden van
onze schoolband!

ONLINE ONDERWIJS NA DE VAKANTIE
Zoals we deze week al heeft vernomen starten we na de kerstvakantie met het
geven van online onderwijs. Alle informatie hierover ontvangen jullie van de
leerkracht van uw kind(eren).

AANMELDEN VOOR DE NOODOPVANG
Tijdens deze lockdown periode verzorgt de school noodopvang voor kinderen met
ouders in cruciale beroepen. Via een eerdere mail hebben jullier hier de informatie
over gekregen. Meerdere aanmeldingen hebben we al ontvangen. Mochten jullie na
de vakantie ook noodopvang nodig hebben voor jullie kind(eren) dan vragen wij dit
zo spoedig mogelijk door te geven.

KERSTVAKANTIE
We willen jullie allemaal een hele gezellige feestdagen wensen, tot ziens in 2021!

HARTELIJKE GROETEN
TEAM TWEESPAN

Tweespan basisschool

Betelgeuze 4 8531 MV LEMMER 0514-563 303
tweespan.lemmer@gearhing.net
http://www.tweespan-lemmer.nl/

