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23 november 16.30:
informatiemiddag
nieuwe ouders
30 november 16.30:
informatiemiddag
nieuwe ouders
4 december:
Sinterklaasviering:
leerlingen groep 1 t/m
4 om 12.00 uur uit.
7 december: studiedag
groep 1 en 2: leerlingen
vrij

Spannende weken
Gelukkig kon Sinterklaas aankomen in Nederland en zelfs híj werkt thuis!
Zoals u al eerder heeft gezien, is de school ook sfeervol versierd. Hier
genieten we enorm van!
In verschillende groepen worden ook
pepernoten gebakken. De hulp van
ouders is daarbij helaas niet mogelijk,
maar de grote kinderen bakken samen
met de kleinere kinderen. Zo kan er bij
ons veel doorgaan en dat is fijn.

17 december:
kerstviering: leerlingen
groep 1 t/m 4 om 12.00
uur uit

Uiteraard hebben we Sinterklaas op 4 december ook op school
uitgenodigd. Het blijft natuurlijk even afwachten of hij tijd heeft om te
komen, maar we hebben goede hoop. Omdat we rekening houden met
de regels rondom Covid-19 zal Sinterklaas dit jaar niet om 8.30 uur
aankomen op ons plein. Hij zal later op de dag bij ons aankomen.
We zullen foto’s en filmpjes maken zodat u op afstand toch een beetje
mee kunt genieten.

18 december:
studiedag, alle
leerlingen vrij

Na 4 december zullen we vrolijk overgaan in kerstsfeer. Dit zal ook iets
anders verlopen dan andere jaren. Informatie hierover zal nog volgen via
de kerstcommissie.

Groene schoolplein
filmouder gezocht
De komende maanden ondernemen we allerlei stappen om te komen
tot een groen schoolplein. We zijn op zoek naar een ouder die het leuk
vindt om van deze stappen regelmatig korte filmpjes te maken, die we
kunnen gebruiken in de communicatie naar kinderen, ouders en
buurtbewoners. Het gaat concreet om hoogstens één of twee korte
filmpjes per maand.

De komende periode gaan alle klassen bijvoorbeeld op excursie naar een
groene speelplaats. Ze gaan daar ontdekken en ervaren hoe leuk het is
om in een natuurlijke omgeving te spelen en nemen ideeën mee voor ons
eigen nieuwe plein. Er zullen ook activiteiten volgen in de klassen waar
kinderen met natuurbeleving bezig zijn. Uiteindelijk gaat daadwerkelijk
de schop in de grond en als het plein er eenmaal is, organiseren we
onderhoudsdagen waar ouders en kinderen kunnen komen helpen.
Heb jij misschien geen groene vingers, maar wel een groene blik? En lijkt
het je leuk om op deze manier bij te dragen aan ons nieuwe groene
schoolplein. Meld je dan bij Cecile Tulen. Zij zal je in contact brengen met
de Werkgroep Groene Schoolplein voor meer informatie.

Pleinwacht
Het lege plekje in het pleinwachtrooster is gelukkig opgevuld en we
hebben zelfs een invalhulp doorgekregen. Heel fijn!

Brengen en halen
Wilt u rekening houden met de haal- en brengtijden ’s ochtend en ’s
middags? De leerkrachten van de onderbouw zijn wel met de hele groep
buiten vanaf 14.15 uur, maar we hebben de tijden ingesteld om voor
volwassenen de anderhalve meter afstand en ruimte te kunnen
waarborgen.

Brengen
8.15-8.20

8.20-8.25

8.25-8.30

Achternaam
beginnend met A/B
en K t/m N
Achternaam
beginnend met C/D
en O t/m S
Achternaam
beginnend met E
t/m J en T t/m Z

Halen
14.15-14.20

14.20-14.25

14.25-14.30

Achternaam
beginnend met A/B
en K t/m N
Achternaam
beginnend met C/D
en O t/m S
Achternaam
beginnend met E
t/m J en T t/m Z

Gevonden voorwerpen
We hebben op school al weer heel wat gevonden kleding en andere
spullen verzameld. Aanstaande maandag (bij droog weer) zullen we deze
uitstallen op de muur om het schoolplein. Wanneer het niet wordt
opgehaald dan gaat de kleding naar een goed doel. Alvast een overzicht…

