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Corona update
Inmiddels zijn we bijna aan het eind van 2020. Wat een bijzonder jaar voor ons allemaal! Wie had dit
ooit zo bedacht? Vanaf maart zijn we heel veel bezig met Covid 19. Vele protocollen verder is het
zomaar december en zijn we er nog steeds niet vanaf. Zie onze website voor de laatste versie van het
protocol. Een periode niet naar school, online lessen, telefonische spreekuren, oudergesprekken via
Teams, geen ouders in school, geen ouderavonden, traktaties die apart moeten worden verpakt… Er
is een hoop gebeurd sinds maart. Vele digitale mogelijkheden blijven op ons afkomen. We hebben in
korte tijd ook veel op dit gebied geleerd.
Toch hopen we natuurlijk allemaal dat 2021 uiteindelijk een coronavrij jaar gaat worden en we weer
gewoon op school kunnen afpreken, even een praatje maken, ouderavonden organiseren, etc. We
wachten maar geduldig af op alles wat nog komen gaat.

4e Kleutergroep
Na de kerstvakantie starten we met een nieuwe kleutergroep voor vijf
dagen in de week. Wij zijn hier erg blij mee! De leerkracht die voor deze
groep komt, is juf Karin. Ze heeft vorig jaar haar Lio-stage bij ons gedaan
in groep 1/2C en werkt tot aan de kerstvakantie twee dagen in groep 7.
In een volgende nieuwsbrief zal juf Karin zich aan u voorstellen.

Juf Evelien
Na de kerstvakantie komt juf Evelien bij ons werken. Juf Evelien was werkzaam op obs Meedhuizen
totdat zij met zwangerschapsverlof ging. Na de kerstvakantie begint zij weer met werken. Juf Evelien
neemt de lesgevende taken van meester Jan over. Op dinsdag en woensdag in groep 7 en op
donderdag en vrijdag in groep 6. Dat betekent dat wij helaas afscheid moeten nemen van juf Lydian.
In een volgende nieuwsbrief zal juf Evelien zich aan u voorstellen.

Kerstviering
Donderdag 17 december staat de hele dag in het teken van Kerst. De kinderen
gaan op de gewone tijd naar school en zijn allemaal om 14.00 uur vrij. Dit jaar
hebben we geen avondprogramma.
Groep 1 t/m 4 heeft een kerstontbijt en groep 5 t/m 8 heeft een kerstlunch. De
kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee.
Graag de kinderen woensdag 16 december een tas meegeven met daarin een
bord, beker en bestek voorzien van hun naam.
Ook al is het dit jaar anders dan anders... we hebben er toch een leuk
programma van weten te maken, met ook nog een lekkere verrassing voor de
kinderen!!!

Parkeren bij school
Wij zien regelmatig dat ouders buiten de parkeervakken hun auto’s parkeren. Dit zorgt voor onveilige
situaties. Zeker nu ze aan de overkant aan het bouwen zijn.
Wij verzoeken u om uw auto alleen in de parkeervakken te parkeren en niet op de weg of achter de
parkeervakken (achter de auto’s van de leerkrachten).
Samen moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen veilig op school kunnen komen en naar huis gaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

