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Beste ouders, verzorgers,

Rondom Corona
Een paar weken geleden moest meester Jesse uit voorzorg vanuit huis les geven.
Dit had hij goed voorbereid. Echter, zonder hulp van de ouders lukt thuisonderwijs
niet. En hoewel de online week behoorlijk opeens kwam, was de samenwerking
top. Daarvoor willen wij u bedanken. Samen het onderwijs verzorgen op afstand
bleek weer prima te kunnen.
Maar….natuurlijk was iedereen weer erg blij gewoon op school te kunnen zijn!

Decemberfeesten
De decembermaand komt eraan. Dat betekent voor ons als school dat we met
de kinderen een gezellige periode tegemoet gaan.
Eerst het Sinterklaasfeest. Volop knutselen, vertellen en kijken rondom en naar de
Sint. Dat is dit jaar allemaal aangepast. De Sint werkt vanuit huis. Intochten gaan
niet door en ook de pieten moeten oppassen dat ze niet ziek worden.
Zal hij dan wel naar onze school komen? We vragen het ons af…. we hopen er
enorm op! Al is het maar heel even…uiteraard op afstand.. Of lukt dat niet? Best
een beetje spannend…
Wat wel vast staat, is dat het een feestelijke dag wordt met kadootjes en lekkers!
Alle kinderen mogen verkleed als Sint of piet naar school komen. Zo helpen we
allemaal om van donderdag 3 december een echte Sinterklaasfeestdag te
maken.

Weet u het nog….zo kwam de Sint jaren in Noordijk
aan…Dit jaar is echter alles anders. De intocht ging
niet door.
Maar…we hopen Sint toch wel nog even op school
te ontvangen…

En na dit leuke feest, komt de KERST eraan! Ook daar is de organisatie
anders. Onze ouderraad verwende ons ieder jaar met een heerlijk kerstdiner.
Maar…dit kan ook niet dit jaar. Ouders mogen niet in de school, en we mogen
ook zelf niet overal met onze handen aan zitten.
Gelukkig denken we in oplossingen; natuurlijk eten we samen met de kinderen.
Natuurlijk is er de kerstsfeer in de school. En natuurlijk vieren we dit samen.
Het kerstdiner moeten we dit jaar omtoveren naar een kerstlunch. Binnen onze
stichting is afgesproken dat de kerstdiners ’s avonds niet mogen. Dit alles om
samenkomen met volwassenen te voorkomen. Dus op donderdag 17 december
mogen de kinderen op hun ‘Kerstbest’ op school komen. En dan maken we er
een echte Kerstdag van!

Wilt u op de 17e een Bord, Beker, Bakje en Bestek meegeven aan uw kind?

Flessen inzamelactie
Omdat er dit jaar geen oliebollen verkoop of
een collecte mogelijk is, komt er een andere
actie. Na de kerstvakantie komt er een grote
bak op school waar plastic statiegeld
flessen in verzameld kunnen worden.
Het bedrag dat de statiegeldflessen
opleveren wordt gebruikt om extraatjes
op school te betalen. De ouderraad
verzorgt deze actie en daar zijn we
natuurlijk erg blij mee! We hopen dat
iedereen mee wil werken aan het
inzamelen in en na de vakantie.
Wilt u de flessen meegeven aan uw kind(eren)? Zij
kunnen ze in de school in de bak gooien. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking!

Knikkerlezen
Om het lezen te stimuleren hebben onze stagiaires Britt, Lisa en Jasper het
knikkerlezen opgezet. Iedere dag kunnen kinderen lezen en knikkers verdienen. En
uiteindelijk heeft ieder kind knikkers om mee te doen met een heus ‘knikkerfeest’!
Natuurlijk leggen we eerst de spelregels uit, want niet alle kinderen kennen het
knikkeren.
We hopen en zien nu al dat kinderen flink gaan lezen.

In het kort
Wat/wanneer

Wie

Waar

Donderdag 3 december
Sinterklaasfeest
Kinderen mogen verkleed
komen als Sint of piet.
Normale schooltijden

Voor alle kinderen op school.

Op school.

Donderdag 3 december
Sinterklaas surprises

Kinderen groep 5-8

In eigen klas.

Dinsdag 8 december
Zwemles

Kinderen groep 4,5,6

Zwembad Neede

Donderdag 17 december
Kerstdag op school, inclusief
kerstlunch.
Normale schooltijden
Bord, Beker, Bakje, Bestek
mee!

Alle kinderen van de school.

In eigen klas.

Vrijdag 18 december vanaf 12 uur start de
KERSTVAKANTIE
Alvast….

Gewenst!
Tot de volgende nieuwsbrief eind december…

