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Van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Lockdown
We hadden gehoopt dat we op 25 januari onze deuren weer zouden mogen openen voor alle
kinderen. Dit is helaas niet het geval. Dit heeft gevolgen voor allerlei geplande zaken, zoals het
afnemen van toetsen, het invullen en meegeven en bespreken van rapporten etc.
Voorlopig is de heropening van de scholen zoals u weet in de tweede week van februari gepland.
Laten we hopen, dat dat lukt, maar zeker is dat allerminst.

We houden u uiteraard op de hoogte van alle veranderingen zodra we daar meer duidelijkheid over
kunnen geven.

Noodopvang
U heeft er al eerder berichten over ontvangen.
Mocht u gebruik moeten maken van de noodopvang voor uw kind(eren), wilt u dan de aanmelding
een dag van te voren voor 16.00 uur doen via: talent@archipelscholen.nl

Wie kan ons doeltje repareren?
Het net van het voetbaldoeltje op het schoolplein blijft een steeds terugkerende reparatieklus. We
willen het net graag vervangen door een stalen rooster. Wie kan ons helpen om een rooster in het
doel te lassen?

Opbrengst Jantje Beton
In december hebben we € 442,50 ontvangen van Jantje Beton. Dit alles dankzij de fantastische
inzet van de kids van de groepen 5 en 6 en natuurlijk ook van vele ouders, opa’s en oma’s, buren,
vrienden en bekenden die loten hebben gekocht.
Over de definitieve bestemming nemen we een besluit als we weer open zijn.

Leerlingtevredenheidsonderzoek
In november is door de leerlingen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst ingevuld met vragen
over hun bevindingen met betrekking tot school en het schoolklimaat. Als rapportcijfer krijgen we
van de kinderen een 8,2. Daar zijn we natuurlijk erg trots op!
Het resultaat van alle vragen en antwoorden kunt u via deze link inzien:
Scholen op de kaart tevredenheidsonderzoek

HVO en GVO
Voor de kerstvakantie hebben de leerlingen uit groep 7 en 8 bij HVO en GVO een symbool van licht of
een goede wens gemaakt voor 2021. Hierbij een impressie van enkele symbolen in de vorm van
raamstickers. Alle symbolen kan je zien op de ramen bij de pleinkant.
We hopen dat 2021 voor ons allemaal veel licht gaat brengen.
Juf Miriam en meester Ruben

