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Ook dit jaar was Sinterklaas met zijn pieten

gelukkig weer van de partij op onze school. Het

was nog even spannend of de pieten wel

kwamen. Ze waren namelijk vermist! De kinderen

hebben posters opgehangen en andere ideeën

bedacht hoe dat Sint zijn pieten weer kon

vinden. Gelukkig konden ze samen onze school

bezoeken vandaag. De peuters van de Marmot

en de kinderen van groep 1 t/m 4 heeft in de

speelzaal om de beurt even een "Sintmomentje"

gehad. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 hadden

prachtige surprises gemaakt. 

Ook was aan de kinderen gedacht die vandaag

niet op school konden zijn. Zij konden toch online

het sintbezoek bijwonen via Teams, kregen het

cadeautje van Sint en de surprises thuisbezorgd!

Sint, pieten en de sintcommissie, bedankt voor

deze geslaagde dag!

In de vorige corona-update op Ouderportaal

heeft u kunnen lezen dat we u informeren

wanneer er meer informatie is over de zelftesten.

Bij deze nieuwsbrief is de informatiebrief vanuit

Stichting Edu-Ley over zelftesten toegevoegd.

In de vorige nieuwsbrief hebben we

gecommuniceerd dat helaas de kerstviering in de

avond van donderdag 23 december niet door kan

gaan. De kinderen gaan die dag de hele dag naar

school (huidige continurooster). 

Er is besloten om op vrijdagochtend 24 december

een kerstontbijt te organiseren. Hierover volgt

binnenkort meer informatie vanuit de

kerstcommissie. 
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De gouden regel die deze maand centraal staat:

"Na het buitenspelen en het plassen, je handen wassen" 

Sinterklaas

Zelftesten

Kerstviering

Op 25 november informeerden we u over het

tevredenheidsonderzoek dat voor Stichting Edu-

Ley op maandag 6 december van start gaat. Dit

tweejaarlijks onderzoek vindt plaats onder alle

ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van

onze scholen. Met dit onderzoek willen we een

goed beeld krijgen van wat u van de school van

uw kind(eren) vindt. De tijden van corona binnen

het onderwijs zijn niet altijd fijn. Wij willen u

vragen om met de gedachtegang van de normale

schoolsituatie het onderzoek in te vullen. Het is fijn

als u de tijd neemt om deze vragenlijst (anoniem!)

in te vullen. U heeft hiervoor de tijd tot 19

december. Wij hopen op veel respons! 

Bij meer dan 50 ontvangen vragenlijsten, serveren

we in de laatste week voor de kerstvakantie koffie

met kerstkransjes buiten :)

Tevredenheidsonderzoek



De gouden regel die deze maand centraal staat:

"Na het buitenspelen en het plassen, je handen wassen" 

Welkom
Op 6 december start Kiana in groep 1/2A.

We wensen haar een fijne schooltijd toe!

Hiep hiep hoera
In december komen we een cadeautje in de klassen

brengen voor de volgende jarige joppen:

Groep 1/2A: Eljanna

Groep 1/2B: Olivia, Maci

Groep 5: Daan v/d Schoot, Fahmo

Groep 6: Puk

Groep 7: Juul, Raf, Rida

Groep 8: Pip

En juf Anita en meneer Bart zijn ook in deze

feestmaand jarig!

Agenda
13 december                 rapport groep 8

t/m 19 dec.                   tevredenheidsonderzoek

20 en 21 december      adviesgesprekken groep 8

24 december               kerstontbijt op school

25 dec.t/m 9 jan.         kerstvakantie


