Nieuwsbrief
04 januari 2021
TEVREDENHEIDSONDERZOEK UITGESTELD
Voor de vakantie heeft u bericht gekregen dat u een
uitnodiging zou gaan ontvangen voor het 2-jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek. Meerkring heeft echter besloten
om het onderzoek uit te stellen. Wanneer het wel van start
gaat wordt u op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief en
gaat u een aparte uitnodiging ontvangen.

GELUKKIG NIEUWJAAR!
Namens alle medewerkers binnen ons kindcentrum wil ik
een heel gezond en goed nieuwjaar wensen. Wij hopen
allemaal dat er dit jaar weer ontmoetingen kunnen gaan
plaatsvinden zoals wij gewend waren voor 16 maart 2020.
Zorg ondertussen goed voor uzelf en de ander en blijf
gezond.

ONLINE LESSEN
Vandaag zijn wij dan weer gestart met onderwijs op
afstand. De groepen krijgen 2 keer per dag een half uur
instructie. Voor de kleuters is dit 1 keer per dag.
Vandaag is er natuurlijk ook tijd besteed aan de eerste
digitale ontmoeting in het nieuwe jaar en in groep 6 de
ontmoeting met juf Manon. Mocht er iets niet lukken bij de
online lessen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Samen kijken wij dan naar de oplossing voor het probleem.
Wij realiseren ons maar al te zeer dat deze tijd ook van u
weer het nodige vraagt. Door met elkaar in gesprek te zijn
kan er begrip ontstaan en kunnen eventuele problemen uit
de wereld geholpen worden. Wij zijn graag met u in
contact.

OPEN OCHTEND
Ook in januari is er weer een open ochtend. Deze staat
gepland op woensdag 27 januari. Wanneer u iemand kent
die op zoek is naar een basisschool, wilt u hem/haar dan
wijzen op het bestaan van deze open ochtend. Er vinden
altijd twee rondes plaats. De eerste ronde start om 08:45
uur, de tweede ronde om 10:00 uur. Men dient zich wel
aan te melden via de mail. Even een mailtje sturen naar
directie.meander@meerkring.nl is dan voldoende.

AGENDA
Voor de komende periode staat het volgende gepland:
Januari 2021
wo. 20 – vr. 29 Nationale Voorleesdagen
wo.
27
open ochtend nieuwe ouders
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