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Agenda school
Datum
27-12-2021 t/m
07-01-2022
08-01-2022
10-01-2022
12-02-2022

Activiteit

Leerkrachten bereiden lessen voor, er wordt gesproken
over hoe het thuisonderwijs goed vormgegeven kan
worden en ook de inzet van digitale hulpmiddelen wordt
voorbereid. Dit alles om op 10 januari direct met
thuisonderwijs te kunnen starten als dit noodzakelijk is.

Kerstvakantie
Oud papier
Weer naar school
Oud papier

Alvast fijne feest- en vakantiedagen gewenst,
Herman Gebben | directeur-bestuurder.

Nieuws vanuit school | Algemeen
We zitten nu, bijna aan het einde van het jaar 2021, weer
in een lockdown, nadat wij de afgelopen maanden weer
allerlei activiteiten en onderwijs hebben kunnen
organiseren op IKC Zuiderenk.
De huidige situatie ligt er en laten we zoveel mogelijk een
positieve insteek behouden.
We hopen na de kerstvakantie met toewijding en
enthousiasme uw kinderen weer op de normale wijze
opvang en onderwijs te kunnen bieden. Blijf gezond!
Patrick da Costa Gomez | directeur

Lifestyle – tips voor de kerstvakantie
De afdeling lifestyle van Kits
Primair heeft een aantal tips
voor u op een rijtje gezet.
Voor elk leergebied een tip en
leuk om te doen in de
kerstvakantie!
Meer weten? Klik op link tips lifestyle kerstvakantie.

Nieuws vanuit Kits Primair – Covid 19
Periode na kerstvakantie
Nu de kerstvakantie voor de deur staat, is het belangrijk om
ook alvast vooruit te kijken naar de periode na de
kerstvakantie. Op dit moment is het nog niet zeker dat de
scholen op maandag 10 januari weer zullen openen. Het
kabinet heeft aangegeven dat er op 3 januari meer
duidelijkheid komt. Op dat moment wordt aangegeven of
de scholen op 10 januari weer normaal kunnen opstarten
of dat er thuisonderwijs gegeven zal worden.
Op 4 januari sturen wij alle ouders een bericht vanuit Kits
Primair. Als er thuisonderwijs wordt verzorgd, kunnen
leerlingen op maandagochtend 10 januari een
Chromebook en/of andere materialen ophalen op school.
Over het exacte tijdstip zal ieder IKC zelf een bericht
versturen. In het geval van thuisonderwijs krijgen ouders
met cruciale beroepen die zelf geen opvang kunnen
regelen de mogelijkheid om noodopvang aan te vragen. Dit
zal -net als de noodopvang van deze week- via een digitaal
formulier gaan.

Rooster oud papier
08-01-2022
Fam. Zwiers (Sophie)
Fam. Etten (Ruben)
Fam. Kiers (Sanne)
Fam. Faber (Tess)
Reserve:
Fam. Erkelens (Lieke)

We verzamelen om 09.00 uur bij de school. Mocht u
verhinderd zijn op de genoemde datum, dan kunt u eerst
contact zoeken met de reserve of anders vervanging
regelen (18 jaar of ouder). Graag de vervanging tijdig
telefonisch
doorgeven
aan
Jolanda
Tjabringa
(06 – 22210149).

Om het overschakelen op thuisonderwijs zo goed mogelijk
te laten verlopen, worden er deze week op de IKC ’s al
voorbereidingen getroffen.
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12-02-2022
Fam. Langenburg (Ruby)
Fam. Westerbeek (Hilde)
Fam. Dolfing (Kelvin)
Fam. De Haan (Isa)
Reserve:
Van der Garde (Leanne)
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