14. Nieuwsbrief 3 december 2021
Data van belang
6 december
22 december
23 december
23 december
10 januari
13 januari
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studiedag en alle kinderen zijn vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
Kerstviering tijdens schooluren
start Kerstvakantie om 15.05u
start 3e periode om 8.40u
een gewone schooldag; kinderen zijn om 8.40u op school

Vervangingen
Afgelopen week hebben we weer enkele groepen moeten vervangen omdat de
eigen leerkracht er niet was. We zijn erg tevreden over de mogelijkheden die we
steeds nog hebben om het onderwijs te kunnen blijven verzorgen. We hopen dat
het ook komende week weer gaat lukken.
Vandaag zijn we begonnen met de voorbereidingen van Kerst in de klas. Er staan
al diverse kerstbomen te schitteren in de klas of in de gang. Dat maakt het extra
gezellig in de school.
Studiedag
Komende maandag hebben wij een studiedag en kunnen de kinderen nagenieten
van het Sinterklaasfeest dat jullie mogelijk vieren dit weekend. We zien ze
dinsdag weer graag om 8.40u op school.
Bezoek Sinterklaas en Piet
op woensdag hadden we hoog bezoek op school. Sinterklaas was hier met 4
Pieten. De Pieten hebben een fantastische show gegeven waar we in kleine
groepjes naar toe mochten. Voor de groepen van de onderbouw was er ook een
bezoek aan de schatkamer van sinterklaas waarin de kinderen een eigen
cadeautje mochten uitkiezen. De groepen van de middenbouw en bovenbouw
hebben daarna elkaar surprises aangeboden. Het blijft een feestje om alle mooie
kunstwerkjes te zien staan. Er is weer hard aan gewerkt. Dank jullie allemaal
voor de hulp die daaraan thuis is gegeven. We kijken terug op een fijne ochtend.
Via de schoolapp kunt u ook de foto’s bekijken die de leerkracht van jullie kind
heeft geplaatst. Hebben jullie de app nog niet dat kan alsnog. Bij nieuwsbrief
nummer 2. 15-9-2021 waren de gegevens hiervoor bijgevoegd.
Voorleeswedstrijd
Helaas kan de voorleeswedstrijd in de groepen 7 en 8 niet doorgaan vanwege
Corona. Er is een goed alternatief bedacht zodat we toch een groepskampioen
gaan krijgen en uit deze 7 groepskampioenen wordt dan een schoolkampioen
gekozen. De groepen 7 en 8 mogen hun stem uitbrengen en ook de jury,
bestaande uit 2 oud-collega’s meneer Piet en meneer Hans zullen hun stem
uitbrengen, zodat we donderdagmiddag 9 december deze bekend kunnen
maken.
Corona
Op dit moment zijn er een klein aantal besmettingen. Jullie zijn daarover
geïnformeerd als het de groep van jullie kind betreft. Gelukkig heeft het nog
geen verstrekkende gevolgen tot nu toe.
Er zijn op dit moment geen aanvullende maatregelen. Gebruiken jullie de
beslisboom om duidelijk te krijgen of jullie zoon of dochter al dan niet naar

school kan/mag. Natuurlijk zien we hen weer graag als ze of negatief getest zijn
of 24 uur klachtenvrij na een quarantaine/isolatie periode.
De zelftesten zijn nog niet op school aangekomen. We verwachten ze volgende
week. Jullie krijgen daarover later nog meer informatie.
Mondkapje
Maandag begonnen we heel goed; bijna alle kinderen hadden een mondkapje bij
zich. Helaas was dit vrijdag al een heel stuk minder. Willen jullie ’s morgens jullie
zoon/dochter daarop attenderen dat ze die meenemen.
Schoolfruit
De kinderen krijgen komende week:
1. Wortel
2. Sinaasappel
3. Appel
We zien dat de kinderen niet allemaal alle fruit lekker vinden. Dit kan en mag
maar toch willen we wel dat kinderen proeven als ze het niet kennen. Dat is
afgelopen week best goed gegaan.
Waterdag op woensdag
We willen heel graag kinderen leren dat water ook lekker is om te drinken.
Daarom hebben we al jaren op de Wissel: Waterdag op woensdag.
De kinderen hoeven dan geen drinken mee te nemen en krijgen van de
juf/meester een beker water. Ze kunnen natuurlijk ook hun flesje meenemen dat
dan gevuld kan worden op school. Geven jullie thuis al een gevuld flesje mee is
dat ook prima.

