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Agenda
Maandag 20 dec.
Maandag 10 jan. 2022
Hiep hiep hoera!

De school is gesloten, de kinderen hebben verlengde kerstvakantie
tot en met vrijdag 7 januari.
Eerste schooldag na de kerstvakantie.
20 december
21 december

Wahan
Danih

groep 3B
groep 1

Gefeliciteerd en
een fijne dag!
Mededelingen en verslagen
Corona-richtlijnen op Vesterhavet.
In de persconferentie van dinsdag 14 december is gemeld dat de scholen
vanaf maandag 20 december gesloten zijn. Alle leerlingen krijgen dan
vervroegd kerstvakantie.
Dat betekent dat de leerlingen in de week van maandag 20 december tot en
met vrijdag 24 december geen onderwijs hebben, niet online, maar ook
krijgen zij geen boeken en schriften mee om in te werken.
School biedt noodopvang voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep
of kinderen uit kwetsbare gezinnen. Maar… alleen als het ECHT nodig is, verzorgen wij deze
opvang.
We hanteren dan het rooster zoals wij dit ook normaal zouden draaien, dus maandag tot en met
donderdag gewone schooltijden en vrijdag 24 december tot 12 uur.
De aanvraag voor opvang kunt u alleen indienen bij Lilian, niet via de groepsleerkracht!
We kunnen alleen aangemelde leerlingen ontvangen, dit in verband met het inroosteren van
begeleiding.
Vorige week vrijdag hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vier zelftesten ontvangen.
Ik vraag u om de twee testen die voor komende week bedoeld waren te bewaren voor het moment
dat de leerlingen weer naar school gaan. Dus het weekend van 8/9 januari.
Nog even de afspraken op een rij:
- De school is gesloten vanaf maandag 20 december!
- Er is geen thuisonderwijs! De kinderen hebben een verlengde vakantie.
- De noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders beiden werkzaam in een
cruciaal beroep en kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor als het ECHT nodig is!
Voor iedereen, leerkrachten ouders en leerlingen is dit een vervelende situatie!
Ik hoop dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we een gezond 2022 tegemoet gaan!

Kerstfeest.
De sluiting van de scholen zorgde ervoor dat we het kerstfeest
hebben verplaatst naar vandaag.
De leerlingen hebben in hun eigen klas het kerstfeest gevierd.
Het kerstfeest bestond uit een viering in de klas en de
kerstlunch.
Omdat we toch graag het groepsgevoel willen hebben met de
hele school tijdens kerst, maar we niet fysiek allemaal bij elkaar konden komen, heeft elke groep
een stukje van de viering voorbereid.
Dit is gefilmd en getoond in de klas. Alle opnames bij elkaar vormde de kerstviering.
Daarnaast heeft de leerkracht het kerstverhaal verteld of voorgelezen.
De meegebrachte kerstlunch werd aangevuld met limonade, kerstlekkernijen, een mandarijn en
een heerlijk toetje, namelijk een feestelijk ijsje! De leerlingen genoten hier zichtbaar van!
Oudercommissie bedankt voor jullie hulp en het regelen van al dit lekkers.
‘s Middags was er nog tijd om in de klassen bezig te zijn met een creatieve opdracht of om even
lekker met elkaar te spelen. Zo hebben we er met elkaar een mooi kerstfeest van gemaakt!.
Woensdag 15 december… Foute kersttruiendag!
10.30 uur … ik loop langs alle klassen om te tellen hoeveel kinderen er
meedoen aan de actie ‘Bordje bij!’
We hebben in de vorige Vesterpost en de Parro-app de oproep gedaan om
op deze dag een ‘foute’ kersttrui, kerstbloes, kerstsokken, kerstballen in je
oor of een kerstslinger in je haar te doen!
Het resultaat was dat alle aanwezige leerlingen (soms met een beetje hulp van juf) en leerkrachten
iets leuks/grappigs of geks aan hadden wat te maken heeft met Kerst!
Ook leerlingen en leerkrachten die thuis zaten konden online mee doen.
Wat ontzettend leuk!
Zoals afgesproken doneert school 50 eurocent voor elk kind en elke
leerkracht die gehoor heeft gegeven aan deze actie.
Dat levert een totaal op van 113 euro! De ouders van Patou (groep 7)
hebben aangegeven deze actie te willen steunen en verdubbelen dit bedrag!
Ook hebben de leerlingen nog geld gegeven, beide geldkistjes leverden
samen 290 euro op.
Totaal een donatie van 516 euro!! Wat een mooi resultaat!
Dat betekent dat stichting Save the children 51 gezinnen kan helpen met
een voedselpakket. Een mooie kerstgedachte!
Gitaarles
De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben de afgelopen 5 weken gitaarles gehad van meester
Pytrik. Ze hebben een leengitaar gekregen waar ze op school op speelden. Deze leengitaar hebben
ze ook meegekregen naar huis, zodat ze tussen de lessen door, maar ook in de kerstvakantie thuis
konden oefenen. De lessenserie van 6 lessen wordt in het nieuwe jaar afgerond.
De datum volgt nog.
Stichting Leergeld
Vanuit stichting Leergeld en boekhandel Stevens hebben de leerlingen van de
groepen 7 en 8 als kerstgeschenk het boekje ‘Het licht bij Stevens’ ontvangen.
Lex Passchier heeft dit prachtige, hartverwarmende verhaal over een jongen uit
de Haarlemmermeer geschreven.
Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman

