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Interessante
informatie:
week 30-4 dec
Spreekweek
dinsdag 1 dec
Workshop
Kaarsen maken
vrijdag 4 dec
Sinterklaasfeest
vrijdag 11 dec
Nieuwsflits 2
week 14-18 dec
Techniekweek
donderdag 17 dec
Kerstfeestvieringen
Alle groepen
weken 19 dec – 3 jan
Kerstvakantie
Opbrengst Goede
doelen 2020-2021
2 november
9 november
16 november
23 november

TOTAAL

€
€
€
€

25,77
34,33
26,45
35,95

€ 402,05

Kerstfeestvieringen
De kerstvieringen zullen dit jaar voor alle groepen gehouden worden
op donderdagavond 17 december van 18.45 – 20.00 uur in het
eigen lokaal. Dat betekent dus dat de kerstvieringen van
dinsdagavond 15 december en vrijdagmorgen 18 december vervallen.
Vanwege de omstandigheden kiezen we voor een geheel andere
opzet. Alle leerlingen vieren het kerstfeest ’s avonds met hun eigen
groep en leerkracht(en). De organisatie ligt bij de groepsleerkrachten
die er samen met de leerlingen een mooi feest van gaan maken.
U kunt uw kinderen vanaf 18.30 uur bij school brengen en vanaf 20.00
uur weer ophalen.
De kinderen mogen de laatste vrijdagmorgen iets later op school
komen. Dan beginnen we om 9.30 uur. Als die tijd voor u als ouder
een probleem is, kunt u uw kind in overleg op de normale tijd brengen.
Sinterklaasfeest
Op vrijdagmorgen 4 december vieren we op school het
Sinterklaasfeest. Dat zal dit jaar anders zijn dan vorig jaar.
Sinterklaas komt niet zoals we dat gewend zijn, maar hij zal vast een
manier bedenken om de Ottolandse kinderen toch te kunnen zien en
trakteren. We zijn benieuwd!
De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 hebben lootjes getrokken en kopen
voor elkaar een cadeautje van max. € 5,00 en maken er een surprise
en leuk gedicht bij. De kinderen van de lagere groepen krijgen op
school een cadeautje. ’s Middags is er gewoon school.
Kerstvakantie
Vrijdagmorgen 18 december begint de school om 9.30 uur.
Op vrijdagmiddag 18 december begint de kerstvakantie voor alle
leerlingen. Dus ook de groepen 5/6 en 7/8 hebben die middag al vrij.
De kerstvakantie duurt twee weken en dat betekent dat er op
maandag 4 januari 2021 weer school is. We wensen iedereen een hele
fijne vakantie toe!

Wintertijd
Ook met ons huidige continurooster schuiven alle schooltijden in de maanden december
een kwartier op in de maanden december en januari. We noemen dit de wintertijd. Dit doen
we met het oog op de vele kinderen die op de fiets naar school komen en dus in de donkere
maanden wat later van huis kunnen gaan. We denken hiermee te handelen in het belang
van de veiligheid van uw kinderen en onze leerlingen. Ouders van kleuters die door het
verschuiven van de schooltijden in de problemen komen, kunnen hierover contact opnemen
met de juffen. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over het eventueel eerder
brengen van kinderen.
In de wintertijd begint de school om 8.45 uur en eindigt de school om 14.45 uur.
De wintertijd duurt 6 schoolweken: 30 november 2020 t/m 22 januari 2021.

Spreekweek
In de spreekweek van 30 november t/m 4 december kunt u na schooltijd telefonisch
contact zoeken met de juf of meester van uw kind om te informeren hoe het gaat, om vragen
te stellen of om zaken te delen. Een mail sturen of een videogesprek voeren kan ook.
Maak vooral gebruik van de mogelijkheden als u daar behoefte aan hebt. Vooral omdat even
binnen lopen in deze periode niet mogelijk is.
Workshop Kaarsen maken
Op dinsdag 1 december verzorgt GIGA Molenlanden een Workshop Kaarsen maken voor
alle groepen. Deze workshops worden onder schooltijd verzorgd, waardoor alle leerlingen
profiteren van deze activiteit. We hopen dat de workshop leerzaam is en mooie resultaten
oplevert.
Nieuwsflits
In de week van 14-18 december staat de 2e Nieuwsflits van dit schooljaar op onze website.
Hierin vindt u berichten vanuit de groepen en leerlingenwerk. In de bovenbouwgroepen
verzorgen leerlingen dit nieuws zelf, in de onderbouwgroepen doen de leerkrachten dit.
Neemt u gerust een kijkje op onze website.
Hoofdluiscontrole
Op school zijn er momenteel geen hoofdluiscontroles meer. We hopen dat u zelf deze taak
overneemt en zo af en toe uw kinderen controleert. Wij gunnen elk kind een fris en gezond
hoofd! Als er meldingen zijn van hoofdluis krijgen de betreffende groepen hiervan bericht.
Ouderapp Parro
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn
voor beide partijen prettig. Daarom gaan we met
alle ouders en leerkrachten gebruik maken van de
ouderapp-Parro. Met deze AVG-proof ouder-app
willen we de communicatie versterken en de
ouderbetrokkenheid vergroten.
Parro wordt gebruikt voor korte mededelingen of
vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp of
wat praktische informatie over groepsactiviteiten.
Er staat ook een kalender op, waar bijzondere
activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan
foto's delen van een groepsactiviteit of een mededeling doen over een bepaald thema waar
de groep aan werkt. Een onderdeel van Parro is ook het plannen van de 10minutengesprekken. Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op
hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop.
De Nieuwsbrief blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte
voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken en ook de kalender,
zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de
Nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen en activiteiten en tijden gelijk in uw agenda te
noteren.
Voor de kerstvakantie starten we met een proefperiode Parro in groep 1/2. Na de
kerstvakantie komt Parro beschikbaar voor alle groepen.

