
 

 

 

De beste wensen 
Via deze weg willen wij u allereerst een “Gelukkig Nieuwjaar!” 
toewensen. Het begin van het nieuwe jaar liep anders dan verwacht, 
maar daar zijn we inmiddels wel een beetje aan gewend geraakt. We 
hopen dat iedereen op een goede manier de feestdagen heeft kunnen 
vieren en voor het nieuwe jaar wensen wij u veel liefde, gezondheid en 
Gods Zegen toe!  
Waar we ook naartoe gaan en wat ons ook staat te wachten, we mogen 
erop vertrouwen dat God met ons mee zal gaan. 
 

Thuisonderwijs 
Parro berichtjes typen, online les geven, filmpjes maken of werken in de 
noodopvang: ons werk zag er deze week heel anders uit dan we gewend 
zijn. Het is goed om te zien en te ervaren dat we ook nu samen proberen te zorgen voor een stevige basis voor uw 
kind(eren). Er is veel geleerd tijdens de vorige periode van thuisonderwijs en daar maken we nu dankbaar gebruik 
van. We merken dat deze manier van werken ook sneller en makkelijker wordt opgepakt door u, als ouders/ 
verzorgers: complimenten! 
Desondanks ervaren we ook dat deze situatie regelmatig extra zorgen en stress geeft en dat niet alles haalbaar is.  
Dit geldt voor kinderen, ouders én leerkrachten. Maar met geduld en begrip kunnen we het samen volhouden en 
blijven we hopelijk allemaal gezond.  
 

Open avond   

Jaarlijks organiseert PCPO Rijssen in januari 
een open dag waar u van harte welkom bent 
om onze scholen te bezoeken en om nieuwe 
leerlingen aan te melden. Helaas zijn in elk geval tot 18 januari a.s. de scholen ‘’gesloten’’ 
vanwege de lockdown. Dit jaar zullen we daarom de open dag anders organiseren. U kunt 
met onze school bellen of mailen om een afspraak te maken voor een kennismaking met 

school op donderdagavond 28 januari 2021 of dinsdagavond 2 februari 2021. Op de poster hieronder vindt u alle 
telefoonnummers en mailadressen. 
Wanneer uw kind 4 jaar wordt tussen 1-8-2021 en 1-8-2022 dan kunt u uw kind direct aanmelden. Kijk voor  
meer informatie op www.pcporijssen.nl. Het aanmeldingsformulier kunt u hier vinden. Tijdens de kennismaking 
zullen wij u de school laten zien. Er zal er iemand van de directie een (klein) aantal leerkrachten aanwezig zijn  
om u rond te leiden en vragen te beantwoorden. Op deze manier hopen wij dat we toch kunnen laten zien  
hoe we werken en waar we voor staan! Kinderen vanaf 2,5 jaar mogen al opgegeven worden. Dus kent u  
mensen in uw omgeving met kinderen in de genoemde leeftijd: beveel de Beatrixschool gerust bij  

hen aan      . Zijn er nog broertjes/zusjes thuis: Wilt u hen ook opgeven? Dit kan door het formulier  
in te vullen en naar school te mailen.  Het is namelijk voor ons heel fijn om op tijd inzicht te hebben in  
het aantal nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar. Alvast bedankt!  
 

Agenda  
 

 
 
 

 20 januari  Start Nationale Voorleesdagen  

 28 januari  Open avond; op afspraak 

 2 februari  Open avond; op afspraak 

http://www.pcporijssen.nl/
http://185.10.51.22/pcpo/image/catalog/Aanmeldformulier%202021-2022.pdf
http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


 
 

 


