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Inhoud

Kerstviering

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Helaas kan het kerstdiner vanwege de huidige situatie niet
doorgaan. We zullen de kerstviering verplaatsen naar
vrijdagochtend 24 december. Wat we exact gaan doen is nog
even een verrassing!
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Agenda:
15-12
21-12

Foute kersttruiendag
Kerstbakjes maken
(groep 4 tot en met 8)
24-12
Kerstviering
24-12
Kinderen om 12.00 vrij
27-12/07-01 Kerstvakantie
10-01
Eerste schooldag 2022

Daarnaast staan er nog verschillende kerstactiviteiten in de
groepen gepland:
Ten eerste organiseren we (inmiddels traditiegetrouw) ook dit
jaar een foute kersttruiendag. We zouden het leuk vinden als
iedereen op woensdag 15 december een foute kersttrui/-outfit
draagt.
Dinsdag 21 december gaan we in groep 4 tot en met 8
kerstbakjes maken op school. De ouderraad zorgt voor
steekschuim en een kaars voor in het kerstbakje. De kinderen
moeten zelf een eigen bakje, versieringen en groen
meenemen. We gaan er iets moois van maken!
De school is inmiddels prachtig versierd in kerstsferen. Op
het podium in de centrale hal staat ook een boom. Die is nu
nog erg kaal, maar die zal door alle leerlingen worden gevuld.
Iedere leerling heeft van de leerlingenraad een houten
kerstbal gekregen die hij/zij zal versieren met een kerstwens.
De kerstvakantie start op vrijdag 24 december, om 12.00 uur.

Studiedag 19 januari
Op de jaarkalender stond dat we op 19 januari een Bijeenbrede studiemiddag hebben.
Deze gaat vanwege de huidige situatie niet door. De leerlingen hebben deze middag
daarom geen vrij en krijgen tot 14.00 uur les op school. Later in het jaar zal deze middag worden
ingehaald. Zodra wij een datum hebben hoort u dit tijdig. De andere studie(mid)dagen gaan
gewoon door volgens de planning.

Update privésituatie juf Henny
Het is nu een jaar geleden dat mijn man is geopereerd aan slokdarmkanker. Nadat we in de zomer
hoorden dat de kanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren is nu de gezondheidssituatie redelijk
stabiel. Hij is intussen bezig met een chemotraject, om de kanker te stabiliseren, waar hij niet veel
hinder van ondervindt. Al met al gaan wij de feestdagen redelijk optimistisch tegemoet.
Sinds vorige week is juf Gerry ook niet meer aanwezig op woensdagmorgen, zij zal echter wel op
de achtergrond beschikbaar blijven. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Ik wens iedereen fijne feestdagen, geniet van de momenten en van elkaar!
Juf Henny

Terugblik Sinterklaas
Wat was het een gek sinterklaasfeest, zo zonder
Sinterklaas zelf. Toch hebben de Pieten hun best
gedaan om er een geslaagde ochtend van te
maken. Dit is zeker gelukt. Voor de kinderen van
groep 1 t/m 4 hadden ze prachtige cadeaus
meegenomen. Afgaande op de reacties en
glunderende gezichten zijn die zeker gewaardeerd!
Woensdag 3 december namen alle kinderen uit
groep 5 t/m 8 al hun gemaakte surprises mee
naar school voor de jaarlijkse
surprisetentoonstelling. Wat heeft iedereen weer
z’n best gedaan zeg! Complimenten namens alle
juffen en meesters.
Meer foto’s zijn te zien op Parro en op onze
Facebookpagina.

