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Algemeen
_______________________________________________________________________________________

Noodopvang
Volgende week is er in ieder geval nog noodopvang op de Korenmolen en de Vikingenpoort. Als de dagen
waarvoor u noodopvang nodig heeft ongewijzigd zijn, hoeft u niets te doen. Als er wel wijzigingen zijn, kunt
u dit laten weten aan trudy.knaap@montessori-houten.nl.
Waarschijnlijk horen we komende dinsdag of de scholen wel of niet open gaan op 8 februari.
Mocht er verlenging van de sluiting zijn, dan laten we volgende week weten hoe we de noodopvang verder
organiseren. Voor die tijd hoeft u niets te doen.
Volgende week dinsdag horen we waarschijnlijk of de scholen wel of niet open gaan op 8 februari. Mocht
er verlenging van de sluiting zijn dan laten we volgende week weer weten hoe we de noodopvang verder
organiseren. Voor die tijd hoeft u niets te doen.

Verslagen en oudergesprekken
Op de kalender staat dat er in februari verslagen mee naar huis gaan. Wij willen, ondanks de afgelopen
bijzondere periode, toch verslagen schrijven en meegeven. Het verslag wordt geschreven aan de hand van
de bevindingen van de leerkracht, over de periode augustus - december. De verslagen gaan 18 februari
mee naar huis.
Onderbouwleerlingen die ná 31 oktober 2020 zijn ingestroomd, ontvangen, zoals dat gewoonlijk ook het
geval is, geen verslag. Deze ouders worden wél uitgenodigd om zich in te schrijven voor een oudergesprek
in maart.
Oudergesprekken vinden na de krokusvakantie plaats via het Teamsaccount van uw kind, op uitnodiging
van de leerkracht. Specifieke informatie hierover ontvangt u binnenkort.

Vakanties en studiedagen
Wij ontvangen weleens de vraag of de geplande schoolvakanties voor dit schooljaar doorgaan.
Ja, deze gaan door zoals gepland.
De studiedag van vandaag is niet doorgegaan, zoals eerder al aangegeven was. De overige studiedagen
gaan vooralsnog wel door, tenzij er gegronde redenen zijn om een studiedag in te trekken.
Mocht dit het geval zijn, dan laten we dit zo snel mogelijk weten.
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