
	
 

Nieuwsbrief 8 januari 2021 
 

 
Beste ouders, 
 
Ik wil iedereen eerst het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar. Een goede gezondheid en geluk 
voor jullie en jullie families. Dat 2021 maar snel mag brengen waar we allemaal zo reikhalzend 
naar uitkijken: afname van het aantal coronagevallen, versoepeling van de strenge regels en 
terugkeer naar een wereld waarin het woord corona niet meer dagelijks op het menu staat.  
 
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over het heropenen van scholen. De internationale 
scholen hebben wel hun plannen klaar voor hybrideonderwijs (deels les op school en deels les 
online) en hebben constant contact met het ministerie van onderwijs, maar gezien de huidige 
aantallen nieuwe coronagevallen is het niet te voorzien wanneer zij met deze lessen zouden 
mogen beginnen. 
 
Ook NTC Miraflores blijft aan de regels van het minsterie van onderwijs gebonden. Zodra er 
meer nieuws is, laten wij (bestuur en directie) jullie dat uiteraard weten. We blijven allemaal 
duimen dat er zo snel mogelijk "gewone" lessen zullen zijn. De lessen, die maandag weer gaan 
beginnen, blijven voorlopig in de huidige vorm gegeven worden. Wie eventueel bij mij thuis wil 
langskomen om boeken te ruilen kan daarvoor weer een afspraak maken.  
 
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al schreef: vanaf 25 januari staan de Cito-toetsen weer op het 
programma voor groep 2 tot en met 8. Groep 2 gaat "Taal voor Kleuters" doen en de groepen 3 
tot en met 8 doen AVI, Drie Minuten Toets (beide voor hardop lezen) en Spelling. Voor groep 5 
tot en met 8 komt daar nog Begrijpend Lezen bij. Op dit moment ziet het er naar uit dat alle 
toetsen weer op afstand moeten plaatsvinden. Ik zal jullie daar volgende week verder over 
informeren.  
 
Dan een persoonlijke mededeling: ik heb het bestuur laten weten dat ik na de zomervakantie niet 
zal terugkeren naar Panama. Ik werk hier nog steeds met plezier, maar na drie jaar  
NTC Miraflores is de tijd gekomen voor een nieuwe uitdaging. Het bestuur gaat in de komende 
maanden op zoek naar een nieuwe leerkracht en ik zal daar uiteraard zoveel mogelijk hulp bij 
bieden. 
 
 
Tenslotte: laten we hopen dat we snel wat meer vrijheid krijgen en dat het vaccineren binnenkort 
kan gaan beginnen. Blijf positief denken: we hebben écht nog veel om dankbaar voor te zijn.  
 
 
 
     Hartelijke groet, 
 

     Ries    


