
 

 

 

Sneeuw 
We blijven hopen. We hopen dat de basisscholen vanaf 25 januari weer geopend 
kunnen worden. We hopen dat er sneeuw gaat vallen. We hopen dat iedereen 
gezond blijft. Maar ‘hopen’ betekent ook dat je soms teleurgesteld wordt. Helaas 
blijft de basisschool, in ieder geval nog een week, langer dicht en gaan we dus 
door met online thuisonderwijs. Als het even allemaal niet zo goed gaat en er zijn 
strubbelingen of irritaties thuis, bedenk dan: “We zijn als een sneeuwvlok, 
allemaal verschillend, op onze eigen mooie manier”. We hopen dat het lukt om er 
samen het beste van te maken en wie weet valt er dit weekend sneeuw, zodat we 
lekker buiten in de tuin of in de buurt van ons huis ervan kunnen genieten! 
 

Thuisonderwijs en noodopvang 
In ieder geval zal het thuisonderwijs ook komende week nog doorgaan. De meeste groepen kunnen gewoon verder 
met de materialen (boeken/schriften/werkbladen/enz.) die al in huis zijn. Maandagmorgen zullen er nieuwe 
pakketjes worden rondgebracht voor de kleutergroepen. Mochten er in de andere groepen nog spullen nodig zijn, 
wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? Denk aan nieuwe schriften e.d. Alvast bedankt!   
Ook de noodopvang gaat dus nog door. In principe gaan we ervan uit dat dezelfde kinderen op dezelfde dagen  
naar de noodopvang gaan. Als er een wijziging is, wilt u die dan zo snel mogelijk doorgeven? Dit kan via een Parro 
bericht naar Harmina Manenschijn of een mail naar directie@beatrixschoolrijssen.nl. De noodopvang wordt alleen  
aangeboden onder schooltijd, wilt u dus bij de opgave rekening houden met de vrije middag(en) van groep  
1 t/m 4? Alvast bedankt! 
 

Open avond (herhaling)   

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 25 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.  
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. En heel belangrijk bij veel aanmeldingen, dat we in  
ieder geval plek hebben voor de kinderen van gezinnen die al bij ons op school zijn.  Alvast bedankt!  
 

English  
Groep 6 heeft een berichtje geschreven in het Engels. Het onderwerp laat zich raden…       
Corona. 
You can get very sick from Corona.  
Very, very, very sick. So bad that you have to go to the hospital. But first you have to get a test so you  
no know you are positive or negative .If you are positive  then you have Corona. You have to stay for 10 days in  
your home with your family. You can not go outside. You have to stay 1,5 meters apart from each other.  
Mark Rutte is trying to find a solution. You can get a vaccination so be very carefull. 
Greetings, Maud. 
 

Agenda  
 

 
 

 20 januari  Start Nationale Voorleesdagen  

 28 januari  Open avond; op afspraak 

 2 februari  Open avond; op afspraak 
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