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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hier volgt schoolbericht nr. 3.

Covid-19
Wij hebben gemerkt dat het
thuisonderwijs tot nu toe heel goed is
opgepakt. Daar zijn we erg dankbaar voor.
Het vraagt namelijk nogal wat van ouders
en kinderen. Met de chat, meet en parro
hopen we dat dit ook de aankomende
weken nog zal lukken. Probeer nog even
vol te houden.
Vooralsnog betekent een verlenging van de
lockdown dat de scholen tot en met vrijdag
6 februari gesloten zijn (m.u.v. de
noodopvang). Voorlopig is gemeld dat de
fysieke start weer kan plaatsvinden vanaf
maandag 8 februari. Volgende week valt
hierover het besluit.
We hopen dat de school snel weer open
kan, mits dat veilig en verantwoord kan
voor leerlingen en onderwijspersoneel.

Actie Nieuwjaars wafeltjes
Wij willen iedereen graag bedanken voor
de inzet bij de verkoop van de Nieuwjaars

wafeltjes. Er zijn ondanks de corona
maatregelen veel wafeltjes verkocht. Daar
zijn we blij mee. Met de opbrengst van
deze actie kunnen er weer leuke
activiteiten worden georganiseerd en
uitdagend materiaal voor de kinderen
worden aangeschaft.

Bonte avond
De bonte avond zal dit jaar niet in fysieke
vorm door kunnen gaan helaas. We willen
wel graag dat de kinderen de kans krijgen
hun talent te laten zien. Dit doen we in de
vorm van een filmpje. Kinderen die het
leuk vinden mogen een filmpje maken en
insturen. Het filmpje kunnen kinderen ook
met een klasgenootje maken. Het mag van
alles zijn, zingen, dansen of bijvoorbeeld
sport. Het filmpje mag maximaal 1,5
minuut duren. Het filmpje mag je via Parro
delen aan de leerkracht of mailen naar
nanetboussen@escaldascholen.nl. We
ontvangen de filmpjes graag uiterlijk
vrijdag 12 februari. Wij zullen deze filmpjes
verwerken tot 1 ”bonte avond” film. Veel
succes en wij hopen op veel leuke filmpjes!

Kinderkunstweek

Facebook en website

In 2021 vieren we de tiende
Kinderkunstweek. De kinderkunstweek is
dit jaar van 3 maart t/m 14 maart 2021. Je
kan niet zonder eten. Voedsel is net zo
broodnodig als kunst. Het thema dit jaar is
dan ook: “Niet te eten! Voedsel in de
kunst”. We zullen in de Units extra
aandacht besteden aan kunstlessen
rondom dit thema. Dit jaar zal kunstenaar
Kasper De Vos het kunstwerk voor de
kinderen gaan bedenken en maken.

Op onze website
www.obsdeschuttershoek.nl is veel
informatie te vinden. Er staan geregeld
nieuwe foto’s op van verschillende
activiteiten en alle belangrijke informatie is
op de site terug te vinden. U kunt onze
Facebookpagina vinden op
www.facebook.com/obsdeschuttershoek.
Dus kom naar de pagina en ‘Like’ ons om
op de hoogte te blijven van alle
gebeurtenissen.
Hartelijke groet,
Het schoolteam van OBS De
Schuttershoek.

Nieuws uit de Units

Activiteiten en vrije dagen
Hieronder vindt u een overzicht van de
activiteiten en vrije dagen voor de
komende periode.
Activiteiten:
•
•

Donderdag 25 februari
Filmpje Bonte avond online
Woensdag 3 maart
Opening Kinderkunstweek

Vrije dagen
• 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
Voorjaarsvakantie

Helaas zit bij deze editie van het
schoolbericht geen klassennieuws. Wij
hopen dat we u in het volgende
schoolbericht weer kunnen informeren
over alle leuke dingen die we in de
verschillende Units doen.

