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We zijn weer gestart!
Het nieuwe jaar is op een bijzondere manier gestart. Als eerste
natuurlijk de beste wensen voor iedereen! We willen via deze
nieuwsbrief ouders/verzorgers een compliment geven en ook
aanmoedigen. Het valt vast niet mee om alles georganiseerd te
krijgen en we merken dat er heel veel kinderen op tijd klaar zitten
achter de computer en dat is heel fijn! Wij kunnen echt niet zonder
jullie hulp, want kinderen (welke leeftijd ze ook hebben) hebben
hulp nodig. Complimenten als het goed gaat en sturing als het
moeilijk gaat.
Voor nu wachten we, net als u, op de persconferentie of de lockdown verlengd gaat worden.
Daarna gaan we in beraad welke consequenties dit met zich meebrengt voor de organisatie hier
op school voor bijv. de rapporten, CITO toetsen e.d.
Sarah is geboren
Op 15 december 2020 is juf Maria, na 33
weken zwangerschap, bevallen van dochter
Sarah.
De eerste weken zijn best even spannend
geweest, maar gelukkig kunnen we
vertellen dat het inmiddels steeds een
beetje beter gaat met Sarah.

Opvang leerlingen van ouders met een cruciaal beroep
We kijken iedere dag met bewondering naar de opvang. Er komen veel meer kinderen dan in de
vorige lockdown naar school en er zijn ook veel meer online lessen. Dit betekent dat de collega’s
die in de opvang werken alle zeilen bij moeten zetten om iedereen te helpen en kinderen aan de
online lestijden te herinneren. Met behulp onze studenten heerst er rust en werken ze verspreid
over de school in groepjes aan hun schoolwerk.
Wij vertrouwen erop dat iedereen zoveel als mogelijk probeert hun kinderen thuis op te vangen.
We blijven op school opvang verzorgen voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep

hebben. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel
mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
De opvang is er elke schooldag. U kunt via deze link  Inventarisatie opvang leerlingen de
opvang aanvragen tot en met 15 januari 2021 met de vraag als er iets verandert in de opvang dit
dan te mailen naar Kitty van Eijck; kile@scopescholen.nl
Bereikbaarheid school
Omdat de opvang van kinderen op de Schelfhorst is, zal er op de Meteoorlaan
vaak niemand aanwezig zijn. Mocht u school willen bereiken, bel dan naar het
nummer van de Schelfhorst. 0172-435736

TSO
De facturen voor de tussenschoolse opvang over de periode 26 oktober t/m 15
december zijn gemaakt.
U kunt uw factuur inzien en betalen middels de link die door WIS collect naar u is gemaild.
Indien gewenst kunt u de factuur ook downloaden en handmatig betalen. Graag onder
vermelding van factuur- en debiteurnummer.
Heeft u geen mail ontvangen (ook niet in uw spam map), dan vragen wij u dit door te geven
middels een berichtje naar tso-scope@scopescholen.nl
Vriendelijk verzoek de facturen binnen 14 dagen te voldoen.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,
Mariëtte van Harten
Annemarie Wassenaar
Belangrijke data:
19 januari
28 januari
2 februari
8-12 februari
12 februari
15-19 februari

MR-vergadering
GMR-vergadering
Mogelijk schoolcommissie vergadering
Definitief adviesgesprekken groep 8
Portfolio/rapport groep 1-7 mee naar huis
Voortgangsgesprekken groep 1-7

Informatie van externe organisaties

CJG Webinar Kind en Media
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach een
webinar over kinderen en media voor ouders van kinderen van 9 tot en met 12 jaar.
Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel veilig? Hoe
lang mogen kinderen eigenlijk spelen op hun telefoon of tablet? Wat
past bij de leeftijd? Je kunt je als ouder wel eens zorgen maken over
gebruik van beeldschermen en online media door je kinderen.
Tijdens deze webinar bespreken we o.a. de ontwikkeling van het
brein door (digitale) media, wat de kinderen leren van online bezig

het

zijn, hoe de kinderen online media gebruiken, de voor- en nadelen van het gebruik van beeldschermen en
online media door kinderen. Ook krijg je handvatten voor de opvoeding van je kind op het gebied van
beeldschermgebruik.
Deze webinar is speciaal voor ouders van kinderen van 9 t/m 12 jaar en vindt plaats (online) op 19 januari
2021, van 20.00-21.30 uur. Kosten: € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

