
16. Nieuwsbrief 15 december 2021    

 

Data van belang 

17 december   : Kerstviering tijdens schooluren 

17 december   : start Kerstvakantie om 15.05u 

10 januari   : start 3e periode om 8.40u 

13 januari    : een gewone schooldag; kinderen zijn om 8.40u op school 

 
Vervangingen 

Helaas hebben we komende dagen nog steeds leerkrachten die ziek thuis zijn en 
daardoor iemand anders voor de groep staat dan de eigen juf.  

In 4a is juf Maria op donderdag en vrijdag 
In groep 6b is juf Whitney op donderdag en vrijdagochtend, in de middag juf 
Eefje.  

In groep 7a is juf Eefje op de donderdag en meneer Stan op de vrijdag.  
 

Kerstviering  
Vrijdag 17 december vieren we samen met de kinderen het kerstfeest.  
De kinderen komen op de gebruikelijke manier naar school.  

Op het schoolplein worden ze ontvangen door alle leerkrachten. 
 

De kerstviering vindt plaats binnen de eigen groep. Er zal een kerstlunch 
zijn in de klas van uw kind.   
Hiervoor mogen de kinderen van thuis lekkere hapjes meebrengen alleen voor 

zichzelf. Er mag helaas niet worden gedeeld.  
 

In de ochtendpauze krijgen de kinderen schoolfruit.  
 
Corona en de scholensluiting 

In de bijlage vindt u de brief van het bestuur over de sluiting van volgende week.  
Zoals u kunt lezen bieden wij noodopvang voor ouders die werkzaam zijn in 

cruciale beroepen. Heeft u deze opvang nodig dan kunt u zich melden bij juf 
Myriam van de administratie. Bij twijfel is er overleg met de directie.  

 
Wij hadden het graag anders gezien maar zijn wel blij dat we met de kinderen 
deze week fijn kunnen afsluiten door samen te vieren. Daarna gaan we genieten 

van een welverdiende vakantie. We hopen iedereen op 10 januari weer op school 
te kunnen ontmoeten voor de volgende periode van het schooljaar.  

 
Kennismaken nieuwe leerlingen 
Zoals we gewend zijn op de woensdag voor de vakantie kunnen we dit jaar geen 

kennismaken met onze nieuwe leerlingen. We zullen met hen persoonlijk contact 
opnemen om een afspraak daarvoor te maken zodat ze wel voor de vakantie nog 

kunnen kijken op school. Irene, Caroline en Jacqueline zullen hen dan wel 
rondleiden en de klas laten zien.  
  


