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Algemeen nieuws
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie
over diverse activiteiten die de
komende weken plaatsvinden.
Houdt u ook de website en onze
Facebookpagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten?

Sluiting school/Onderwijs op
afstand!
Zoals u al in eerdere mails heeft
kunnen lezen is afgelopen woensdag
de school weer dicht gegaan i.v.m. de
strenge nieuwe coronamaatregelen.
We zijn weer over op onderwijs op
afstand. Voor de meeste kinderen,
ouders en leerkrachten nog bekend
van afgelopen voorjaar.
Voor sommige kinderen bijna
hetzelfde, voor anderen heel anders.

Belangrijke data:
☺ Vrijdag 22 januari ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Namens het hele team willen we u
alvast hele fijne feestdagen wensen en
een voorspoedig en gezond 2021!
Vanaf maandag 4 januari a.s. zijn de
leerkrachten tot 12.30u weer direct
beschikbaar via de chat in Teams
en/of Parro. De leerlingen van groep
5 t/m 8 kunnen ook inbellen naar
hun groepsleerkracht voor extra
uitleg als zij vastlopen. Na 12.30u
zullen de leerkrachten ook bezig zijn
met andere taken maar wel geregeld
kijken of er vragen binnen zijn
gekomen zodat ze die kunnen
beantwoorden.

Van 8.00u tot 16.00u zijn de
leerkrachten dagelijks bereikbaar.
De groepsleerkrachten stellen u over
praktische zaken verder zelf op de
hoogte via berichten in Parro. Mocht u
nog vragen hebben, dan kunt u hen
ook via Parro bereiken.
Een lege school is toch niet zoals het
zou moeten zijn, maar we maken er
het beste van.

Sinterklaasviering
Het was weer een bijzonder geslaagd
feest. Ondanks dat het
Sinterklaasfeest dit schooljaar door
de coronamaatregelen klein werd
gevierd, was het fantastisch om al
die kinderen te zien genieten van
zo’n ochtend. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8
hadden ontzettend hun best gedaan
om fantastische surprises te maken
voor elkaar!

Complimenten voor de
Sintcommissie!

Zij hebben waanzinnig goed werk
verricht en ervoor gezorgd dat het
toch een écht Sinterklaasfeest werd.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 11 december jl. was de finale
van de voorleeswedstrijd voor groep
7 en 8. Isa, Vivienne, Amayah, Elize,
Wassil en Ian hebben gestreden om
de voorleeskampioen van de Noord
te worden. Ze hebben het alle zes
super goed gedaan. De uiteindelijke
winnaar is Elize uit groep 7/8. Zij gaat
door naar de volgende ronde en zal
onze school vertegenwoordigen. Alle
deelnemers nogmaals bedankt en
blijf vooral lekker lezen!

Kerstmusical
Plezier en lef. Dat is wat de kinderen
uit groep 7 afgelopen dinsdag
hebben laten zien! Bij hun
vervroegde, op de valreep naar voren
verplaatste, kerstmusical de Kerstnar.
Ze hebben hun voorstelling 3 keer
mogen opvoeren, alle kinderen en
juffen en meesters van de hele school
hebben er met plezier naar gekeken.
Groep 7 en de 7 van de 7/8 combi
wenst u vast fijne Kerstdagen!

