januari 2021
Verdikkie zeg,
we missen je
Het is maar dat je
het weet

Nijsbrief

Dit mijden van
bezoek
is eigenlijk niet
aan ons besteed
Toch 2020
kies ik even
September

Gelukkig nieuwjaar!

afstand nu

Namens alle medewerkers
van team Bloei, wens ik u
en de kinderen een
gelukkig en gezond 2021!
Wij hopen dat u, ondanks
alle maatregelen, fijne
feestdagen hebt gehad.

al valt me dat
heel zwaar
Een knuffel dus
En let goed
op jezelf
en elkaar

Thuiswerken
Het Covid-19 virus is ons team deze vakantie gelukkig bespaard gebleven en we zijn er
weer klaar voor om de kinderen vanaf 4 januari op afstand les te geven en te
begeleiden. Zoals het er nu voor staat gaan we in ieder geval nog twee weken zo
door. Zodra duidelijk is of we in week 3 weer naar school mogen of dat de lockdown
wordt verlengd, zullen we u hierover berichten.

Lentezoet
www.lentezoet.nl

Noodopvang
Kinderen, waarvan één of beide ouders werkzaam zijn in een zogenaamd cruciaal beroep en geen oppas hebben
kunnen regelen, kunnen gebruik maken van noodopvang. Dit geldt ook voor kinderen voor wie vanwege bijzondere
problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Mocht dit aan de orde zijn, dan kunt u mij mailen
(directeur.bloei@cbo-meilan.nl) of een bericht sturen via Social Schools.
Vragen of zorgen omtrent het thuiswerken of de voortgang van uw kind(eren) kunt u bespreken met de leerkrachten
van uw kind(eren). Voor vragen omtrent het chromebook of andere ICT-gerelateerde zaken staat juf Lalita voor u
klaar (te bereiken via l.potma@cbo-meilan.nl of Social Schools).
Namens alle collega’s van Bloei wens ik u veel succes de komende twee weken. Pas goed op uzelf en elkaar!
Met vriendelijke groet,
Tjitske van Akker
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