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Beste ouders, verzorgers, 
 

December 2021! Een jaar vliegt voorbij. En wat voor jaar. Dat zullen we allemaal 

beamen. De Covid is er weer opnieuw zelfs… Over hoe en wat de maatregelen op 

school zullen inhouden verwijs ik naar de brief die naast deze Nieuwsbrief is 

meegestuurd.  

Daarnaast is het natuurlijk afwachten hoe de komende weken bij ons op school 

verlopen. Wanneer er toch positief geteste kinderen of volwassenen zullen zijn, 

moeten er adhoc oplossingen worden bedacht. 

U bent van ons inmiddels gewend dat het onderwijsproces vrij makkelijk op online 

over kan gaan. Voor de onderbouw is dit iets anders, maar de leerkrachten zullen 

ook daar hun uiterste best doen. Nogmaals, niemand zit er op te wachten, maar we 

moeten er rekening mee houden, helaas.  

Vooralsnog willen we dolgraag deze maanden met de kinderen op school 

doorbrengen. Want zeker December is een heerlijke en gezellige schoolmaand! 

 

Sinterklaas 

Op school komt de Sint (natuurlijk op afstand!) donderdagmiddag 2 december. We 

hanteren de normale schooltijden. We zullen foto’s op Klasbord zetten om u een 

beetje te laten meegenieten.  

Voor de onderbouw zijn de kadootjes al geregeld (OR top!). In de groepen 5-8 

hebben we lootjes getrokken. Het geld is keurig geregeld door de penningmeester 

van de OR, Xenia. Fijn dat dit allemaal zo soepel verloopt bij ons op school! 

Op naar een fijne feestelijke dag! 

 

Facebook 

Het Kindcentrum Natuurlijk Noordijk heeft een Facebook pagina. Omdat wij 

onderdeel zijn van het Kindcentrum, zouden we via dit kanaal ook reclame kunnen 

maken. We kunnen bijvoorbeeld foto’s en berichtjes van activiteiten hier delen.  

We zien dit als een kans om de school te promoten. Nu hebben we een aantal jaren 

geleden een AVG blad laten invullen door u allen. Daar stond geen Facebook bij. 

Wanneer u bezwaar heeft dat uw kind op Facebook te zien is, wilt 

u dit dan zsm kenbaar maken bij mij? elona@oponoa.nl 

mailto:elona@oponoa.nl


 

Schoolzuivel 

In de vorige Nieuwsbrief liet ik u weten dat we naast schoolfruit ook schoolzuivel 

zouden krijgen op school. Helaas kan dit niet doorgaan. Het heeft alles te maken 

met logistieke problemen bij de verspreider. Wellicht zou het in januari 2022 wel 

kunnen starten. We houden u op de hoogte. 

Fietsbanden 

Omdat we meer bewegend buiten willen leren hebben we materialen nodig. We 

schaffen natuurlijk van alles aan. Wat we graag ook willen zijn oude fietsbanden! 

Heeft u toevallig wat fietsbanden liggen en wilt u ze kwijt? Dan heel graag doneren 

aan onze school. We doen er leuke leerspelletjes mee! Dank! 

Kerstdiner 

Op het moment van schrijven is het nog niet zeker hoe we kerst kunnen en mogen 

vieren op school. We hopen op een gewoon echt kerstdiner op school met alle 

kinderen! De OR heeft fijne plannen voorgesteld. Maar toch…moeten we even de 

ontwikkelingen rondom corona in de gaten houden.  

We houden u op de hoogte! 

Denkt u aan de Flessenactie?! 

De ouderraad heeft afgelopen jaar een mooi bedrag opgehaald door flessen en 

lege kratten in te zamelen. Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen hebben  

afgelopen jaar heel wat verzameld! Dit was een fijne actie en daarom voor 

herhaling vatbaar. In de 2e en 3e week van 

januari staan de flescontainers weer klaar. 

Vanaf dan kunnen de lege flessen en 

kratten weer naar school. Dus…misschien 

alvast een verzamelplekje in de schuur 

leegmaken. 

We weten ook al waar we voor sparen. We 

willen graag nieuw ontwikkelingsmateriaal, 

van deze tijd. We hebben al wat, zoals de B-

bot, maar er is zoveel moois rondom 

techniek en technologie!! Voor alle 

leeftijden. 

Flessen inzamelen is niet alleen goed voor 

onze portemonnee, maar ook erg goed voor het milieu! 

We hopen natuurlijk op een mooi bedrag. Dank u wel! 

 

 

 



 

Ter verduidelijking, in het kort:  

Wat  en wanneer? Wie? Waar? 

Sint komt op school 

2 december a.s onder 

schooltijd. 

Sint, piet en de kinderen  Op school, rekening 

houdend met de 

maatregelen. 

Kerst vieren/diner 

23 december, info tzt 

Alle kinderen en 

leerkrachten (indien 

mogelijk ivm Covid 

maatregelen!) 

Op school  

24 december  

Start Kerstvakantie vanaf  

12 uur vrij! 

Alle kinderen  

 


