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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief voor de komende veertien dagen.
Een hartelijke groet van het team van De Wingerd.

Agenda

-

4 februari: evaluatiedag. De leerlingen zijn allemaal vrij. Er is deze dag ook geen noodopvang!

-

15 en 18 februari: online spreekavonden voor de tussenevaluatie.

-

22-26 februari: voorjaarsvakantie.

Mededelingen

Beste ouders,

In de afgelopen twee weken hebben we in de contacten met de kinderen en ouders gemerkt, dat er thuis veel
aandacht is voor huiswerk en opdrachten. Tegelijkertijd is het voor velen best zwaar om werk en privé goed af te
stemmen. Dat is natuurlijk bij ons als personeel niet anders. Aarzel niet om contact op te nemen met de leerkracht als
er zaken zijn waarover u iets wilt vragen. We helpen u graag.
Natuurlijk hopen we dat er spoedig een einde komt aan alle maatregelen. We moeten afwachten op nadere
mededelingen vanuit de regering. Zodra we hier iets over horen vindt er overleg plaats binnen EduCare om te kijken
hoe we vorm kunnen geven aan de nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment hebben we helaas nog weinig
aanwijzingen welke kant het opgaat.
Ondertussen houden we contact met u en uw kind (eren) en wensen we u een goed weekend.

Met vriendelijke groet namens de teams van de Arend en de Wingerd,

Ad van Dijk directeur a.i.

Spelen
Dat spelen niet voor alle kinderen even makkelijk is, dat hoeven wij niet te vertellen. Om u wat op weg te helpen om
het spelen met uw kind eens anders aan te bieden, heeft juf Frieda hiervoor een aantal tips en ideeën voor in de
bijlage gezet. We wensen u veel speelplezier met en voor uw kind!

Samen boeken lezen
Samen met uw kind een boek lezen, dat kan via de volgende website. Met kleur is aangegeven welke tekst uw kind
leest en welke tekst u kan lezen. Deze boeken worden wel samenleesboeken genoemd en daar maken we op school
ook gebruik van, zodat kinderen met verschillende niveaus toch duo-lezen kunnen.

https://www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/leesseries/tijdelijk-gratissamenlezen/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Algemene+Delubas+Nieuwsbrief+%E2%80%93+Thuis+samen+l
ezen&utm_medium=email

