
 

 
 

                                               

 

                    
 

 
 

 

     
                                                                                                             Vrijdag 27 november 2020 
  

Coronaperikelen 

Geregeld hadden de collega's het erover dat onze school toch mooi gespaard lijkt te worden voor de 

Corona-perikelen. En zie daar: Deze week waren we dan toch de klos.  

Zoals het zich nu laat aanzien, valt het echter erg mee. Hilco herstelt goed van zijn (toch al milde) 

klachten. Bij collega Erna thuis gelukkig geen Corona en Annemarie heeft ‘gewoon’ griep.  

Met inzet van ons allen, (extra werken, andere groep dan de eigen groep waarnemen enz.) is het toch 

gelukt het onderwijs door te laten gaan! 

Maar we hopen wel dat het hierbij blijft! 

  

Sinterklaas 

Deze week bezochten Rommelpieten onze school. Behalve veel rommel, lieten ze ook iets lekkers 

achter in de schoenen (of laatjes) van onze leerlingen.  

 

Volgende week vrijdag vieren we de verjaardag van Sinterklaas. Of Sint zelf komt, is nog de vraag. 

Want hij heeft gezegd dat hij dit jaar vooral thuis werkt...  We hopen er het beste van....  

 

Omdat de Coronaregels voorschrijven dat er geen ouders in school mogen komen, proberen we u via 

Social Schools toch een impressie te geven van de festiviteiten.  

 

Kerst 

Direct ná Sinterklaas maken we ons op voor de kerstviering bij ons op school. We gaan er maar vanuit 

dat we gewoon doorgaan tot 18 december (we houden dus geen rekening met een eventuele 

verlenging van de kerstvakantie).  

 

We moeten onze normale kerstviering echter wel aanpassen aan de coronaregels: 

Kerstbakjes gaan we maken met hulp van onze stagiaires. Te zijner tijd krijgt u hier nadere info over, 

zoals het meegeven van een bakje, kaars, groen enz. 

 

De traditionele kerstviering 's avonds van 1700-1900 uur kan echter niet doorgaan. Zonder hulpouders 

én het feit dat thuis-klaargemaakte gerechtjes niet toegestaan zijn (PO-Raad-protocol), gaat dat niet 

lukken. In plaats daarvan gaan we op donderdag 17 december zorgen voor een gezamenlijke 

kerstlunch met daarna …... dat weten we nog niet. Het traditionele kersttoneel van de meesters en 

juffen lijkt niet bij te dragen aan de veiligheid van het team. Later volgt hier meer info over. Belangrijk 

voor u: De schooltijden die donderdag zijn als altijd en zelf brood meenemen is dus niet nodig.. 

                 

Belangrijke data 

 



december 

 

vrijdag 4 

Sinterklaasfeest (schooltijden als altijd) 

 

vrijdag 11 

Gr. 1-4 vrij 

 

donderdag 17 

Kerstlunch (schooltijden als altijd) 

 

vrijdag 18 

11.45 - begin kerstvakantie voor alle groepen 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 


