
 

 
 

                                               

 

                    
 

 
 

 

     
                                                                                                             Vrijdag 4 december 2020 

Leerlingenraad 

Eerder hebben wij de nieuwe Leerlingenraad aan u voorgesteld. Op onderstaande foto zijn de leden 

afgebeeld met hun eerste ‘heldendaad’: Op aanwijzing van de verschillende groepen hebben zij 

aankopen gedaan op het gebied van sport en spel. Een mooie aanwinst om in de pauzes mee te 

spelen! 

 

  
 

Coronaperikelen 

Hoewel er licht aan het eind van de tunnel gloort, worden de Corona-regels nog gehandhaafd. Dat 

betekent voor ons de ook de regels op school blijven zoals ze zijn. Voor wat betreft het continu-rooster; 

Dit verlengen we tot aan de Voorjaarsvakantie. Daarna zien we wel hoe  we dan moeten en kunnen 

handelen.  

 

In overleg met collega Hilco de Graaf de volgende info: 

Hilco is deze week weer aan het werk gegaan. Hoewel hij af en toe nog wat klachten heeft (s tem, 

smaak enz),  heeft de GGD ons verzekerd  dat iemand die tenminste 24 uur klachtenvrij is geweest (en 

dat is het geval bij Hilco), niet meer besmettelijk is. Klachten kunnen nog wel tot 2 of 3 maanden 

terugkomen, maar er is dus geen besmettingsgevaar meer. Vandaar dat Hilco weer gewoon aan het 

werk is.         

 

Sinterklaas 

Meester Henk stond op het plein, maar helemaal alleen. Geen kinderen, geen ouders en geen…. 

Sinterklaas. Vanwege het thuiswerken zou Sinterklaas zeker  niet komen. Maar wat bleek? Sint had een 

brief gestuurd en gezegd dat hij wél zou komen, maar een beetje ‘stilletjes’.  Meester Henk heeft Sint en 

twee Pieten tenslotte gevonden en zo kon het feest tóch doorgaan.  

Ondanks alle beperkingen hebben de kinderen zichtbaar genoten!  Via Social Schools hebben we de 

betreffende ouders deze ochtend een beetje op de hoogte gehouden.  

 



 
 

 

Chocoladeletter 

Sinterklaas heeft via de Oranjevereniging  voor alle kinderen een chocoladeletter afgegeven. In 

bijgaande brief wordt meer verteld.  

 

Kerst 

Komende donderdag 10 december gaan we kerstbakjes maken. Wilt u die dag een bakje met wat groen 

meegeven en versiersels? Wij zorgen voor oase en een kaars. Als de kerstvakantie begint, komen de 

bakjes mee naar huis.  

 

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 een activiteit in de eigen groep. 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 

 

donderdag 10  

kerstbakjes maken voor alle groepen 

 

vrijdag 11 

Gr. 1-4 vrij 

 

donderdag 17 

Kerstlunch (schooltijden als altijd) 

 

vrijdag 18 

11.45 - begin kerstvakantie voor alle groepen 

 

 

 
 

 


