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Bongerdnieuws
In deze onzekere tijd wachten en hopen we op goed nieuws. Hoe gaan we volgende week starten
en welke afspraken horen hierbij? Wanneer krijgen we een vaccin? Wanneer mogen we elkaar
weer vasthouden? We beseffen des te meer dat de liefde heel belangrijk is. Een collega vond
deze mooie foto op social media. We zien donkere wolken, maar door de wolken heen zien we
een hart van licht verschijnen. Wat een mooi plaatje.

Liefde
Er is maar één ding echt belangrijk
en het mooiste in ons leven.
Daarom zal ik je eindeloos
handjes vol liefde geven.

(foto: Ruth Huizinga)

Heropening basisscholen
We hebben gisteren gehoord dat de basisscholen maandag 8 februari weer opengaan. We weten
op dit moment nog niet welke regels en afspraken hierbij gaan horen. Zodra we meer informatie
hebben, zullen we dit komende week met u delen.

Subsidies
De afgelopen tijd heeft u in de media vast wel gelezen dat er zorgen zijn rondom het onderwijs
nu kinderen niet fysiek op school komen. Er wordt weleens gesproken over
onderwijsachterstanden. We kunnen in plaats van onderwijsachterstanden ook spreken over
onderwijsvertraging. Vanuit de overheid wordt er veel gedaan om het onderwijs op een hoger
niveau te krijgen. Er zijn verschillende subsidies die we als school kunnen aanvragen. De
aangevraagde subsidie “Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s” is ons toegekend. Hier zijn we

blij mee. We willen deze subsidie graag inzetten op het vakgebied rekenen. Vorige week vrijdag
ging onze studiedag over een rijke rekeninstructie geven. We krijgen zo nog meer
studiemomenten om ons te ondersteunen in het geven van een goede rekeninstructie.

Nieuwe leerlingen
Aankomende woensdag zouden we een open dag houden. Helaas kan de open dag dit jaar niet
doorgaan. We begrijpen dat “nieuwe” ouders toch graag wat van onze school willen zien en
horen. Deze ouders kunnen contact opnemen via de mail. Mocht u nog een jongere zoon of
dochter hebben en deze nog niet ingeschreven hebben, dan kunt u altijd via de website het
inschrijfformulier invullen of downloaden.

Bereikbaarheid
We willen u vragen, als u vragen heeft over het schoolwerk, contact op te nemen met de
groepsleerkracht van uw kind. U kunt uw vraag via de mail stellen. De meeste
groepsleerkrachten werken thuis en zijn niet bereikbaar via de schooltelefoon.

Activiteit wijk Drievliet - ’t Zand
Hutten bouwen:
In de natuur zijn er tal van mogelijkheden voor spel, plezier, fantasie en onderzoek. Buiten kun
je met het huttenbouwen vaardigheden leren, vertrouwd raken met grond, geur, stekels,
levende en dode takken, leren bouwen, leren opnieuw beginnen… Door de kinderen
spelenderwijs ruimte te bieden om in de natuur te zijn, leren ze om te gaan met de natuur.
Datum:

5 februari 2021

Tijd:

14.30 - 15.30

Locatie:

natuur en recreatiepark de Gorzen - gorzenweg 5 (parkeerplaats)

Leeftijd:

6 - 12 jaar

Meld je aan via inschrijven@facetridderkerk.nl
(naam, leeftijd, email en telefoonnummer vermelden)

