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Allereerst willen we een gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen.
Meestal startten we de eerste schooldag na de jaarwisseling met een
gezellig moment met ouders en leerlingen en wat lekkers. Helaas kon
dat dit jaar niet doorgaan.

Lockdown
Het is bijzonder om nu na de Kerstvakantie weer van start te gaan met thuisonderwijs en
noodopvang. Toch zullen we er met elkaar maar het beste van moeten maken. Het is weer wennen
om thuis aan de taken te werken en af en toe online les te krijgen. Maar het is fijn dat de digitale
mogelijkheden er zijn om contact te houden. We wensen alle leerlingen en hun ouders veel succes
met alle werkzaamheden thuis.
Noodopvang
Ouders die noodopvang nodig hebben voor hun kind(eren) kunnen dat aanvragen via de mail:
dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl
Als kinderen naar de noodopvang mogen, moeten ze hun schoolwerk meenemen. Dan kan daar op
school aan gewerkt worden. Ook dan is het soms lastig om alles af te krijgen. Dat komt omdat het
gemengde groepen zijn van allerlei leeftijden en ook de leerkrachten soms hun eigen groep nog
moeten ‘bedienen’.
Nieuwe website –
ckcdewegwijzerwesterbork.nl
Onze nieuwe website is te zien via
het nieuwe adres:
ckcdewegwijzerwesterbork.nl. Neem
gerust een kijkje. De oude website is
intussen niet meer bereikbaar en
vanaf dat adres wordt u
doorgestuurd naar de nieuwe
website.

Buitenactiviteit bij de opvang
Ouderapp (Social Schools app)
Nagenoeg alle gezinnen kunnen we nu via dit medium bereiken. Fijn dat dat gelukt is. Het was even
onduidelijk voor een aantal mensen dat er voor elk kind een koppelcode ingevoerd moet worden.
Maar we zijn bijna rond.
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Sportakkoord gemeente Midden-Drenthe
In Midden-Drenthe is door heel veel partijen en sportakkoord opgesteld. Ook CKC Drenthe heeft
daaraan meegewerkt. Namen onze stichting heet Albert Velthuis getekend. (boven de derde van
links)
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