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Agenda
AGENDA WEEK 50
maandag

07 december

dinsdag

08 december

woensdag

09 december

donderdag

10 december

vrijdag

11 december

zaterdag

12 december

Oud papier
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AGENDA WEEK 51
maandag

14 december

dinsdag

15 december

schoolzwemmen

woensdag

16 december

Kerst knutselochtend - Kerstdiner

donderdag

17 december

vrijdag

18 december

Alle kinderen 12:15 uur vrij

maandag

21 december

AGENDA WEEK 52
kerstvakantie

dinsdag

22 december

,,

woensdag

23 december

,,

donderdag

24 december

,,

vrijdag

25 december

1e kerstdag

Zaterdag

26 december

2e kerstdag

Nieuwe leerling
Maandag is Sem bij ons op school gekomen. Sem is afkomstig van de Oostenbrink uit Boyl en zit in
groep 7. We wensen Sem en zijn ouders een heel fijne tijd bij ons op school.

Oud papier
Zaterdag 12 december wordt het oud papier weer opgehaald. Zorg ervoor dat het allemaal mooi
verpakt aan de weg staat dan haalt het een stuk makkelijker op.

12-12-2020

Route 1
Route 2
Route 3

R. Koopman 441490/Splitthoff 441355
Koopmans 432388 / Gerritsen 0641226160
Koning 769019/ M. Koopman 0625481105

Schoolzwemmen
Dinsdag 15 december gaan we met de hele school naar het zwembad. We vinden het ontzettend
jammer dat we dit jaar geen ouders mee mogen nemen i.v.m. het coronaprotocol. Toch wilden we
het zwemfestijn niet over laten gaan voor de kinderen. De kinderen van groep 1&2 blijven in het
ondiepe bad samen met de kinderen die alleen zwemdiploma A hebben. De andere kinderen mogen
ook in het diepe bad. In het ondiepe bad is de volgende begeleiding: juf Mirjan, Natalie, juf Annigje,
juf Leonie en stagiaire Eva. In het diepe bad zijn meester Robert, juf Demi, stagiaire Anita en een
badmeester. We zorgen altijd dat er ook toezicht vanaf de kant is. Zorg dat de kinderen makkelijke
kleren aan hebben, dus geen maillots enzo.
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Kerstknutselochtend
Woensdag 16 december houden we de Kerst knutselochtend. Ook deze ochtend zal anders zijn dan
andere jaren. Het is ons niet toegestaan ouders op school te laten komen om te helpen, daarom
heeft de commissie knutsels bedacht, die gewoon door de leerkrachten gedaan kunnen worden. We
zorgen dat het weer een onvergetelijk gezellig ochtend wordt. De kinderen moeten het volgende
meenemen: een glazen potje, zodat hier een lichtje van gemaakt kan worden. Potje aan de
onderkant graag voorzien van naam.

Kerstdiner
Woensdag 16 december houden we ’s avonds het kerstdiner op school. We hebben dit jaar 2 vaders
met veel kookervaring bereid gevonden ons kerstdiner coronaproof te koken. Ook hier moeten we
het dit jaar jammer genoeg zonder ouders doen. Dit is echt heel spijtig, maar we zorgen dat er
allemaal mooie foto’s op Klasbord komen te staan. We laten de kinderen dit jaar op verschillende
tijdstippen op school komen en ook weer ophalen. Hierdoor zullen er nooit teveel ouders voor de
school moeten wachten.
Het tijdstip van het kerstdiner zal via Klasbord aan jullie gemeld worden, omdat we ook nog even
alles goed met onze chef-koks moeten kortsluiten.
Alle kinderen hoeven op donderdag 17 december pas om 09:30 in school. Ze kunnen dus even
lekker uitslapen.

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 18 december zijn alle kinderen om 12:15 uur vrij. Dan kunnen ze lekker genieten van
2 weken kerstvakantie.
We verwachten de kinderen dan op maandag 4 januari weer op school.

Instagram
Onze school heeft nu een Instagram-account. We hopen op deze wijze onze school nog meer onder
de aandacht van potentiële ouders te brengen. We zouden het daarom enorm waarderen als jullie
willen helpen dit account bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Jullie zijn
namelijk de ambassadeurs van onze school.

Alvast noteren
19 december t/m 3 januari Kerstvakantie
05 januari
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