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Nieuwsbrief 
6 januari 2021 

 

Lieve kinderen en ouders,  

Wat een gekke tijd is het toch weer! In plaats van lekker in de kring starten om alle verhalen over de 

kerstvakantie te vertellen zaten we allemaal weer achter de computer om elkaar op een scherm te 

kunnen zien.  

Allereerst onze complimenten aan alle kinderen en ouders die dit wederom zo soepel en goed oppakken!  

We zien dat er weer ontzettend hard gewerkt wordt aan de thuis weektaken! 

 

We hebben dit keer meer kinderen op school dan de vorige lockdown periode, dat maakt het soms iets 

lastiger schakelen op school tussen de online lessen en de kinderen op school. Excuus alvast als dit wat 

ongemak of wachttijd oplevert.  

 

Online vragenuur voor ouders 

In de enquête van de vorige lockdownperiode kwam naar voren dat ouders soms ook wel even behoefte 

hebben aan een online moment om vragen aan de school te stellen, we zien elkaar immers ook niet meer 

op het plein. Daarom wil ik voorstellen om op woensdagavond 13 januari om 20u een onlinebijeenkomst 

te organiseren voor ouders. Juf Tamara (intern begeleider) en juf Annika (directie) zullen hier aanwezig 

zijn om jullie vragen te beantwoorden.  

Wilt u meedoen in dit vragenuur, laat dit dan even weten door een mailtje te sturen naar 

directie.element@catent.nl. Wij zorgen er dan voor dat u een link ontvangt voor een meeting in Teams.  

 

PR video 

Om op de website goed te kunnen laten zien wat we op onze mooie montessorischool kunnen bieden 

gaan we een 360 graden promotiefilmpje maken. Dit stond gepland voor half januari, in verband met de 

Corona maatregelen en de schoolsluiting wordt dit moment verplaatst. We zullen u uiteraard op tijd 

vragen of het oké is als uw zoon of dochter op deze film te zien is. We zullen dit via parro doen.  

 

MR lid 

Omdat een van onze huidige MR ouderleden af zal treden na de zomervakantie zijn we op zoek naar een 

nieuw MR lid. We zullend deze procedure in februari opstarten. Mocht u hiervoor nu al interesse hebben, 

laat dit dan weten door een mail te sturen naar directie.element@catent.nl. Er volgt in de nieuwsbrief van 

17 februari ook nog een officiële uitnodiging om u kandidaat te stellen voor de MR. Als er meerdere 

kandidaten zijn zal er middels een stemming een kandidaat gekozen worden.   

 

Met vriendelijke groet,  
Team Montessorischool Het Element 
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