18 februari 2021

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE
AGENDA

Vrijdag 19 februari
Ma. 22 t/m vr. 26 februari
Woensdag 10 maart

Groep 3-4 carnaval
Voorjaarsvakantie
Studiedag; alle kinderen vrij

SCHOOL WEER OPEN

De afgelopen twee weken zijn de kinderen weer op school geweest na een lange
thuiswerkperiode. Een periode waarin veel van ons allemaal werd gevraagd. Hoewel de
scholen open zijn, is de situatie nog lang niet normaal. Bij een besmetting in de klas van een
leerling of een leerkracht moet de hele klas in quarantaine voor tenminste 5 dagen. Dit is
afhankelijk van het al dan niet laten testen van de kinderen. We zullen dan zo snel mogelijk
omschakelen naar online onderwijs. Helaas is in een quarantaineperiode ook noodopvang
niet mogelijk.
Gelukkig hebben we tot dusver nog geen groep in quarantaine hoeven plaatsen, maar
hebben we wel te maken gehad met leerkrachten die er niet waren. Die groep hebben
gevraagd de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Soms weten we dat een avond van
tevoren en zullen we direct schakelen, maar soms ook pas de dag zelf. Dan proberen we nog
iets te organiseren waardoor de groep toch naar school kan. Helaas lukt dat niet altijd en
moeten we een beroep op u doen om uw kind thuis te houden. Ook op die dagen zullen we
zo snel mogelijk overschakelen naar online onderwijs. Noodopvang is in die situatie wel
mogelijk.
Ook in de weken na de voorjaarsvakantie zal er nog
veel van ons allen gevraagd worden. Wij hopen op uw
begrip als we een beroep op u moeten doen. Voor nu is
er een welverdiende vakantie in het vooruitzicht.
Geniet ervan!
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk
ALGEMEEN NIEUWS
VAKANTIESPELEN

Meer informatie over de
Vakantiespelen vindt u in de
vorige Ponto of op
www.hoornbeweegt.nl.
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