
Mail: zaterdag 6 februari 2021 
Onderwerp: Maandag 8 februari mogen we weer naar school !   

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wij zijn heel blij dat we vanaf aanstaande maandag 8 februari alle kinderen weer mogen 
verwelkomen op school. Wat ons betreft krijgen we zo snel mogelijk weer een normaal 
schoolleven. Want wat is nou mooier dan samen met een klas kinderen te spelen, te werken 
en te leven. 
 
Wij willen u hierbij bedanken voor uw inzet bij het thuisonderwijs! Dat was in veel gevallen 
een behoorlijke uitdaging, maar u heeft dat naar beste kunnen gerealiseerd! Complimenten 
namens het team! 
 
De afgelopen week was een hectische week. Het duurde lang voordat de nieuwste 
maatregelen bij ons binnenkwamen. Die maatregelen moeten meehelpen om de risico’s op 
onderlinge besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben ze verwerkt in 
een opstartplan. (zie bijlage 1 of klik hier) 
 
Mooi om weer te beginnen, maar ook wel een beetje spannend. Blijven onze gezinnen en 
onze kinderen gezond? Blijft het Sjaloomteam gezond? Het kan zo zijn dat je ineens je kind 
weer thuis hebt vanwege een quarantaine of een zieke leerkracht… Laten we hopen dat alles 
mee gaat vallen en dat we weer vrij ‘gewoon’ aan de slag kunnen. En als wij allemaal goed 
op onszelf en op elkaar passen dan gaan wij er volgende week vol vertrouwen tegenaan! 
 
De komende weken richten we ons op de eerste plaats op het welbevinden van kinderen. 
Wij laten ons niet gek maken door de sensationele "achterstand"-verhalen in de media. Wij 
gaan op een ontspannen manier kijken in welke mate de kinderen de leerstof hebben 
opgepikt en hoe we een volgende stap kunnen maken. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen, dan hoor ik die graag. 
 
We wensen jullie en jullie kinderen een heel fijn, ontspannen zondag toe. Tot maandag! 
 
Met vriendelijke groet, 
ook namens het team, 
 
Johan 
 
PS In bijlage 6 (of klik hier) vindt u een bericht van John Wind (Floreant) 
 

https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Corona%20schoolinfo%20v.a.15-8-20/1%20Opstartplan%208%20februari%202021.pdf
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Corona%20schoolinfo%20v.a.15-8-20/6%20John%20Wind%20Heropening%20scholen.pdf

