Haaksbergen, 15 januari 2021

Nieuwsbrief 2
januari 2021
Beste ouders/ verzorgers,
Een extra nieuwsbrief om het een en ander te vertellen. Er gebeurt zoveel moois
achter de schermen! Het hele team en de stagiaires zetten zich enorm in om het
onderwijs en de opvang te kunnen verzorgen. Een groot compliment voor deze
toppers.
De online lessen verlopen erg goed! Alle kinderen zijn er en kunnen onderwijs volgen.
Alle, behalve groep 1-2. Dat ligt anders, zoals u zult begrijpen.
Daarom ook een groot compliment voor u als ouders/verzorgers! Om in deze tijd
naast werken en het huishouden ook nog eens uw kind (eren) in de gaten te houden
of te begeleiden met het leren, dat is geen gemakkelijke opgave! Dat realiseren we
ons ook.
Hopelijk is het ook gezellig thuis, vergeet niet dat het voor iedereen een rare tijd is,
ook voor de kinderen.
En misschien…heel misschien kunnen alle kinderen dit weekend even winters
genieten van sneeuw!

Opvang kinderen op school
In de nieuwsbrief vanuit de corona werkgroep van onze Stichting leest u over
opvang.
Op onze school is er een kleine NOOD opvang. Alleen wanneer er echt opvang
nodig is, zoals kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, dan mag u
mij mailen om opvang te overleggen. Ook wanneer uw kind in de kwetsbare groep
kinderen valt, kan het soms erg goed zijn om even op school te kunnen zijn.
Met alle liefde zouden we alle kinderen willen opvangen. Maar dit kan natuurlijk niet.
Het is ook niet de bedoeling van een lock down. We weten dat een lock down voor
iedereen aanpassen is. En dat dit alles soms wel erg moeilijk te organiseren is, weten
we ook en begrijpen we ook.
Toch moeten wij ons als school en mens aan de regels houden zoals ze zijn
voorgeschreven. Om goed les te kunnen geven, zijn alle leerkrachten ingezet om
online les te geven. Gelukkig hebben we 3 stagiaires over de week verdeeld.

Dat betekent dat wanneer uw kind opvang nodig heeft (let wel, alleen onder
schooltijd is dit mogelijk) dat uw kind wordt opgepast door een stagiaire. Het is geen
onderwijs.
Natuurlijk nemen wij onze verantwoording en is er altijd een leerkracht in de school
aanwezig, naast de stagiaire.
Mocht u opvang nodig hebben, graag een mail naar mij elona@oponoa.nl

In de krant!
En alweer stond de Tormijnschool in de krant. Dit keer niet echt zelf, maar het was
natuurlijk fijne reclame voor onze school! Er is een Krachtteam van ouders en
bewoners van Noordijk, om de school te houden binnen Noordijk. Ze zitten vol
plannen en denken samen met ons, het team en de MR na over de Toekomst. Echt
een geweldig initiatief! U zult er snel meer van horen.
En dan twee toppers, Teun en Dies, die een enorme berg plastic flessen hebben
verzameld! Deze mannen weten van aanpakken!
Ondertussen hebben vele kinderen hun best gedaan en zijn er flessen naar twee
inzamelpunten gebracht. Deze twee inzamelpunten zijn door twee families
opengesteld, waarvoor dank! In deze tijd is het heel fijn dat ouders zo meedenken.
Wanneer de school weer open mag, gaan we de flessen inleveren, het zal vast een
fijn bedrag worden
zo!

Met vriendelijke
groet,
Namens het
Tormijnteam,
Elona te Lintelo

