
 

Nieuwsbrief 18 december 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

We nemen afscheid van een bijzonder jaar met moeilijke tijden. 

Corona heeft grote invloed op onze levens en heeft ook de laatste schoolweek van 2020 weer bruut 

onderbroken. Wat jammer dat we niet op de geplande wijze deze week hebben kunnen afronden. 

Toch hebben we in het afgelopen schooljaar ook veel met elkaar kunnen bereiken en dat geeft 

vertrouwen in het komende jaar! 

In deze nieuws nog een paar laatste dingen. U bent immers de laatste dagen bestookt met berichten: 

• Denkt u er woensdagmiddag 23 december aan om het oud papier bij de weg te zetten? 

• Van veel mensen hebben we de uitleenovereenkomst voor de Chromebooks of IPads al 

ontvangen. Denkt u er nog aan deze terug te sturen naar de leerkrachten als u dat nog niet 

heeft gedaan? 

• Zoals het er nu naar uitziet starten wij maandag 4 januari weer online en kunnen we 

maandag 18 januari weer fysiek naar school. Natuurlijk houden wij de berichtgeving van de 

overheid goed in de gaten. 

Vandaag proberen de leerkrachten alle kinderen van hun groep in een gezamenlijke Meet-

bijeenkomst elkaar te ontmoeten en een fijne vakantie te wensen. Zo willen we de kinderen goed de 

vakantie in laten gaan en kijken of alles op orde is voor het online lesgeven. 

  

Ik wil iedereen bedanken voor alle inzet en flexibiliteit tijdens dit jaar, te beginnen bij de leerlingen!  

Daarnaast de ouders, de ouderraad en de medezeggenschapsraad die zich flexibel en meedenkend 

hebben opgesteld, de samenwerking met KAKA, Greta en Anita die met veel inzet de school 

schoonmaken en alle instanties die ons onderwijs ondersteunen. 

En natuurlijk het onderwijsteam wat elke keer weer schakelde en zich enorm heeft ingezet om goed 

onderwijs te geven.  

 Ik zie er naar uit om volgend jaar verder te bouwen aan een mooi nieuw onderwijsjaar! Samen 

werken met alle talenten op De Singelier. 

Samen met het team wens ik u allen bijzondere feestdagen en een heel gezond, mooi en liefdevol 

nieuw jaar toe. 

Marijke Moen 

 


