Nieuwsbrief 11 10 november
2021
Corona nieuws
Vrijdag 12 november is er weer een persconferentie. We wachten af wat daar gezegd wordt
en of dit gevolgen heeft voor het onderwijs. Afstand houden blijft heel erg belangrijk. Laat
uw kind testen bij klachten, zodat we snel actie kunnen ondernemen.
Zodra de richtlijnen voor het onderwijs veranderen, krijgt u bericht via deze nieuwsbrief.

Vieringen en corona.
De maand december komt eraan met het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. We hopen dat de
vieringen, ondanks corona, door kunnen gaan. In ieder geval maken we er voor de kinderen een
gezellig feest van.

Voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest.
Zaterdag 13 november komt Sinterklaas met zijn pieten aan in Nederland.
We willen er voor de kinderen een groot feest van maken en de school versieren, daarbij hebben we
hulp nodig.
Kunt u vrijdag 12 november een uurtje helpen met slingers ophangen en nepcadeautjes inpakken
dan bent u vanaf 08.30 uur van harte welkom.
Laat u het even weten aan de leerkracht of juf Monique?

Surprises in groep 6,7 en 8.
In de hogere groepen gaan de kinderen voor elkaar een surprise maken. Een surprise is een
cadeautje maar dan verrassend en bijzonder verpakt. Maandag 15 november krijgen de kinderen uit
de groepen 6,7 en 8 hier een brief over en worden er lootjes getrokken. Misschien kunt u uw kind
helpen bij het bedenken en maken van een leuke "verpakking".

Taalles voor ouders.
Deze week is de taalles voor ouders van start gegaan.
Er zijn nu 12 ouders die hieraan meedoen. De taalles is vooral gericht op ouders van de basisschool.
Er komen onderwerpen aan bod als: praten met de leerkracht, leren op school en thuis en
meehelpen op school.
Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich bij de leerkracht van uw kind opgeven voor de volgende cursus.

