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AGENDA

VERJAARDAGEN

19 december t/m
3 januari 2020

KERSTVAKANTIE

Vanaf 4
tot 15 januari

digitaal thuisonderwijs

30 december juf Elsbet
11 januari
19 januari
19 januari
20 januari

Sem
Boris
Yrsa
Mila

Kerstdiner
Het kerstdiner was afgelopen dinsdag een daverend succes.
We begonnen met de catwalk. De kinderen die dat leuk vonden, mochten hun outfit showen aan de
anderen. Wat hadden de kinderen zich mooi aangekleed! Werkelijk prachtig!
Het diner was ook een enorm succes. Stef, de moeder van Julie, had een heerlijk 3-gangen menu
voorbereid, waar alle kinderen enorm van hebben genoten. Er was voor iedereen wel iets lekkers te
kiezen. We zijn Stef enorm dankbaar dat ze dit voor ons heeft willen doen!!
Tot slot hebben de kinderen buiten nog een lied gezongen met als klapper op de vuurpijl het lied van
Ramses Shaffy: ‘We zullen doorgaan’ (tekst Mayke Belet). Vele kinderen hebben daarbij nog een
eigen wens of dankwoord uitgesproken.
Een avond om niet te vergeten.
Bij deze willen we iedereen bedanken voor hun inzet om dit mogelijk te maken.
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Digitaal thuisonderwijs
Vanaf donderdag zijn we al meteen gestart met het digitale thuisonderwijs. De schoolsluiting zal in
principe duren tot maandag 18 januari. Op dinsdag 12 januari zal het kabinet beslissen of de scholen
weer open mogen op 18 januari. We zullen u op de hoogte houden.
CITO
De afgelopen periode hebben we met de kinderen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de
Cito. Deze zullen we afnemen in de week van 11 januari. Meer informatie daarover volgt.

Wij

wensen

u heel fijne
en gezellige
kerstdagen en
oud & nieuw en een
heel
gelukkig en gezond 2021.
Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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