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Interessante
informatie:
week 29-3 dec
Spreekweek
vrijdag 3 dec
Sinterklaasfeest
maandag 6 dec
Studiemiddag
week 13 - 17 dec
Techniekweek
donderdag 23 dec
Kerstfeestvieringen
weken 24 dec – 9 jan
Kerstvakantie
maandag 10 jan
Studiemiddag Team
Alle leerlingen VRIJ
Opbrengst Goede
doelen 2021-2022
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november

€
€
€
€
€

25,80
40,70
6,80
20,70
14,95

Coronamaatregelen
Door de bijzondere periode waarin we nu zitten, zijn we genoodzaakt
lastige keuzes te maken. Eén daarvan is dat ouders opnieuw zoveel
mogelijk buiten school moeten blijven. Extra bezoekers, zoals ouders,
brengen uiteindelijk meer besmettingsrisico’s mee.
Uitzonderingen zijn er ook, maar dat komt omdat anders het
onderwijs in het gedrang komt. De TSO van WASKO blijft gehandhaafd
en ook de bibliotheekouders blijven welkom. Daarnaast kunnen
incidenteel ouders worden uitgenodigd voor een gesprek als dat echt
niet digitaal kan. Verder moeten we omgaan met ongemakken, maar
het belangrijkste is dat de school open blijft!
Sinterklaasfeest
Op vrijdagmorgen 3 december vieren we op school het
Sinterklaasfeest. De Sint wordt om ca. 9.00 uur ontvangen op het
schoolplein en zal daarna zijn intrek nemen in het speellokaal. Hier zal
hij samen met zijn Pieten de groepen 1/2 en 3/4 ontvangen. Dit doen
we op veilige afstand.
De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 hebben lootjes getrokken en voor
elkaar cadeautjes van max. € 6,00 gekocht. Surprises en gedichten
staan ’s morgens centraal. De kinderen van de lagere groepen krijgen
op school een cadeautje. ’s Middags is er gewoon school.
Continurooster
Op maandagavond 29 november heeft de medezeggenschapsraad een
digitale presentatie over een continurooster gehad. Deze presentatie
werd verzorgd door de heer René Tips van Ouders van Waarde. In
januari zal er een stappenplan worden opgesteld.

JAARTOTAAL € 287,45

Spreekweek
In de spreekweek van 29 november t/m 3 december kunt u na schooltijd telefonisch of
digitaal 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 deze mogelijkheden als u daar behoefte aan hebt. Vooral omdat
even binnen lopen nu niet mogelijk is.
Wintertijden
In december en januari schuiven alle schooltijden een kwartier op. We noemen dit de
wintertijden. 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.
In de wintertijd begint de school om 8.45 uur en eindigt de school om 15.30 uur.
De wintertijden duren 6 schoolweken: 6 december 2021 t/m 28 januari 2022.

Kerstfeestvieringen
De kerstvieringen zullen dit jaar voor alle groepen gehouden worden op donderdag
23 december. De kleuters vieren het kerstfeest ’s morgens vanaf 8.30 uur in het eigen
lokaal. Dat betekent dus dat de kerstviering van dinsdagavond 21 december vervalt.
Het kerstfeest van de groep 3 t/m 8 vieren we ’s middags in de hal van de school vanaf
ongeveer 14.00 uur. Juf Dinella en meester Bastiaan hebben de leiding. Helaas is het niet
mogelijk voor ouders om hier bij te zijn.
De waarde van ouders
Ook dit jaar levert Ouders van Waarde een volledig boek voor de ouders met als titel “De
Waarde van Ouders”. Het lukt echter niet om dit boek in de tweede week van december op
school te krijgen. De oorzaak hiervan ligt in de ernstige verstoring van de papiermarkt. Het
boek wordt nu in de kerstvakantie gedrukt en in januari geleverd. Zo kan het dit keer dienen
als nieuwjaarsgeschenk.
Kerstvakantie
Op vrijdag 24 december begint de kerstvakantie voor alle leerlingen. De kerstvakantie duurt
ruim twee weken en dat betekent dat er op maandag 10 januari 2022 weer school is. Die
dag hebben alle leerlingen ’s middags vrij, omdat het team dan een studiemiddag heeft.
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!

