Nieuwsbrief
20 november 2020
Goedemiddag,
Wat een heerlijke tijd is er aangebroken!! Kinderen zitten
volop in de Sinterklaassferen.
Op het onderbouw leerplein wordt het huis van Sinterklaas
ingericht en is er een bakkerij in de maak. Van cadeaus
inpakken tot pepernoten bakken, onze pieten kunnen het
allemaal.
Afgelopen week was de techniekruimte ineens omgetoverd
tot een schatkamer. De pieten zijn er maar druk mee geweest
om dat voor elkaar te maken. De kinderen van groep 1 t/m 4
waren onder de indruk van alle cadeaus die er stonden.
Uiteindelijk hebben ze allemaal hun 1e en 2e keus op het verlanglijstje laten zetten. Voor de kinderen
die er niet waren, is een mooie video opname gemaakt en hen gestuurd. Zo hebben zij op afstand
ook hun eigen keus kunnen maken.
Bij de bovenbouw is het juist de kunst om niet te verklappen welk lootje je hebt getrokken.
Ondertussen wordt er thuis volop gewerkt aan de surprises en gedichten. We zijn erg benieuwd naar
het resultaat.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe!
Kim van den Berg

Personele ontwikkeling
Aankomende donderdag is de laatste werkdag van juf Ria. Conform haar wensen en de richtlijnen
waar we ons aan moeten houden, zal het een informeel afscheid met de kinderen zijn.

Studiedag 23 november 2020
As maandag hebben wij een studiedag en zijn alle kinderen van groep 1
t/m 8 vrij. Er is op deze dag wel gewoon peuteropvang.
Tijdens deze studiedag evalueren wij het LIST lezen, verdiepen we ons
verder in VierKeerWijzer en bereiden we samen lessen voor.
Dit alles Coronaproof. Wie niet werkt op deze dag sluit digitaal aan vanuit huis. Zo beperken we het
aantal volwassen in de school.

23 november 2020
4 december 2020
16 december 2020
18 december 2020

Studiedag, alle leerlingen vrij
Sinterklaas, vanaf 12.15 uur alle leerlingen vrij
Kerst
Alle lln. om 12.15 uur vrij. Start kerstvakantie

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

