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Kerstwens

Noodopvang

En dat was het dan. Er kwam ineens een abrupt
einde aan deze bijzondere decembermaand en dit
bijzondere jaar. Wat hebben we een hoop
meegemaakt met elkaar! Lief en leed gedeeld en ons
waar mogelijk aangepast aan de beperkingen die dit
nieuwe virus ons oplegde.
Helaas moesten we op de valreep onze
kerstactiviteiten schrappen, maar gelukkig hebben de
meeste kinderen nog wel een mooi kerststukje
kunnen maken. Ook is er een gezellige laatste
schooldag van gemaakt dinsdag. Op stel en sprong
is het thuisonderwijs opgestart door het team, hier
heeft u al het nodige van kunnen zien en lezen.
Na de vakantie zullen we, in samenwerking met u,
het thuisonderwijs verder voortzetten. Hopelijk zien
we de kinderen dan weer op school in de derde week
na de vakantie.
Voor nu wensen we u allen fijne kerstdagen en
bovenal een goede gezondheid!

Indien nodig kunt u gebruik maken van de
noodopvang (zoals voor ouders met cruciale
beroepen). U kunt dit per mail aan ons laten weten.
De noodopvang vindt plaats tijdens tijdens de
reguliere schooltijden. Schoolwerk dat is
meegegeven naar huis kunt u meegeven, zodat daar
waar mogelijk aan gewerkt kan worden. Verder is er
sprake van opvang, er wordt geen les gegeven.

Fijne Feestdagen!

Logopedie
Nadat we u in ons laatste Prismagazine berichtten
dat Logopedie Aquarijn stopt met behandelingen op
Prisma, kunnen we u nu informeren dat we met
ingang van 1 februari een nieuwe samenwerking
aangaan met Praktijk Zonnester. Lisette Alberg
Duzong, logopediste, stelt zich in bijgaande brief aan
u voor. We zijn blij met deze nieuwe samenwerking!

Jarigen december

Simone, Djego, Skye, Martijn,
Ezra, Kyan: Gefeliciteerd!
Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn

Sportaanbod
In de bijlage het aanbod van de buurtsportcoach.

Luizencontrole
Als we na de lockdown weer van start mogen vragen
we u uw kinderen zelf thuis te controleren op
hoofdluis. Er is nog geen controle op school.

Vakantierooster & Vrije dagen
Studiedagen:
Voorjaarsvakantie:
Studiedag:
Paasvakantie:
Studiedag:
Koningsdag:
Meivak/Hemelvaart:
Pinksteren:
Studiedagen:
Zomervakantie:

4 & 5 feb
19 feb.12.15 u t/m 26 feb. ’21
do 1 apr 2021
2 en 5 apr. 2021
di 6 apr 2021
27 april 2021
30 apr 12.15 u t/m 14 mei ‘21
24 mei 2021
14 & 15 juni 2021
16 jul 12.15 u t/m 27 aug. ‘21

Activiteiten schooljaar 2020-2021
Voortgangsgesprek 2
Paasviering
Koningsspelen
Voortgangsgesprek 3
Slotavond

week 5 + week 6
wo 31 mrt 2021
vr 23 apr 2021
week 25 + week 26
wo 14 juli 2021

0172-474026
prismaso@scopescholen.nl

