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Agenda
Donderdag 9 december
15 december
23 december
24 december

Hiep hiep hoera!

Gitaarles voor de groepen 5 en 6.
Neem je gitaar mee naar school!
GEEN inloopmoment voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4
Aangepast kerstfeest. School van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Leerlingen hebben les tot 12 uur, daarna begint de kerstvakantie.

5 december

Robin

groep 3B

Gefeliciteerd en
een fijne dag!
Mededelingen en verslagen
Kerstfeest.
Afgelopen weken zijn we al gestart met de voorbereidingen van het Kerstfeest.
Helaas hebben we het één en ander moeten aanpassen:
- Het kerstdiner wordt een kerstlunch
- De kerstviering kan niet in de kerk plaatsvinden.
De groepen hebben een viering in hun eigen klas waarbij we van elkaar online een bijdrage zien.
Zo zijn we toch, ook al mag het nu niet fysiek, bij elkaar!
Zowel de kerstviering als de lunch vinden onder schooltijd plaats.
Dat betekent dat de leerlingen op donderdag 23 december school hebben van 8.30 uur tot 14.30
uur en dat het avondprogramma (kerstdiner en samenzang met ouders) komt te vervallen.
Meer informatie volgt nog.
Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…
We hebben onze jassen aan en onze feestmuts op, we zijn
klaar om naar buiten te gaan…
Maar dan staan Sint en de Pieten al in de gang, ze zijn te
vroeg!
Sint vertelde dat alles mee zat deze ochtend, hij was vroeg
wakker en het was niet druk in het verkeer.
Sint heeft eerst de kinderen in de groepen gedag gezegd en is
daarna naar het speellokaal gegaan, zodat alle kinderen op
gepaste afstand op audiëntie bij de Sint konden komen.
Daarna mochten zij een cadeautje uitzoeken in de
schatkamer! Wat een verrassing!
Daarna was er Pietengym in de gymzaal en een feestelijk
programma in de klas.

De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben een surprise met persoonlijk gedicht voor
elkaar gemaakt. De surprise zagen er prachtig uit, de gedichten waren mooi en de cadeautjes
waren een verrassing.
Sinterklaas en de Pieten dank voor uw komst en… tot volgend jaar!
Foto’s van het Sinterklaasfeest vindt u op Parro en op de website achter het besloten gedeelte.

Bedankt!
We kunnen terugkijken op een geweldig Sinterklaasfeest. Dit jaar anders dan anders, maar
complimenten voor de Sintcommissie bestaande uit leerkrachten en ouders uit de
oudervereniging. Het organiseren van het Sinterklaasfeest in Coronatijd vraagt om flexibiliteit én
creativiteit van de commissieleden. Een bestaand draaiboek pakken is een stuk gemakkelijker!
Maar alle inzet is het waard geweest… de kinderen (en leerkrachten) hebben genoten van een
fantastisch Sinterklaasfeest.
Dank je wel!

Corona-besmettingen op Vesterhavet.
Maandag 29 november 8.00 uur: de route-strepen zijn aangebracht, de
mondkapjes liggen klaar voor de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8, de
telefoon gaat… ouders met vragen over het aangescherpte snottebellenbeleid.
Ik blijf benadrukken hoe belangrijk het is om de kinderen thuis te laten blijven
bij corona-gerelateerde klachten!
En ik vraag u om de school te informeren over hoe het met uw zoon/dochter
gaat.

Samen houden we Corona zoveel als mogelijk buiten de school.
Ouders, dank jullie wel voor jullie begrip en medewerking!
Voor alle duidelijkheid de huidige afspraken
(website van Rijksoverheid, naar aanleiding van de persconferentie 29 november)
- Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
- Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
- Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
- Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is
ontvangen.
- Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.
Daarnaast blijven de basismaatregelen gelden:
Regelmatig handen wassen, binnenruimtes ventileren en geen handen schudden!

Gezocht!
De groepen 3 zijn op zoek naar eierdozen waar 6 eitjes
in passen!
Heeft u nog een doosje voor ze?

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

