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Als bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u
over diverse activiteiten die de
een schetsontwerp van de nieuwbouw
komende weken plaatsvinden.
van ons Kindcentrum vinden.
Houdt u ook de website en onze
Op dit moment is het tijdpad nog
Facebook pagina in de gaten voor
steeds dat we in de zomervakantie
2022 verhuizen naar de tijdelijke
huisvesting, zodat op de huidige
plaats van de school dit mooie nieuwe
gebouw gerealiseerd kan worden.
Alles omtrent de organisatie van de
tijdelijke huisvesting krijgen wij later
dit schooljaar te horen en dan zullen
wij u hierover tevens op de hoogte
brengen. Heeft u vragen of
opmerkingen aangaande de
nieuwbouw dan kunt u contact
opnemen met de projectleider Babet
Monsma van de gemeente Ridderkerk,
haar gegevens kunt u vinden in de
Namens het hele team willen we u
flyer.
alvast hele fijne feestdagen wensen en
een voorspoedig en gezond 2022!
Heropening of les op afstand vanaf
10 januari
Het uitgangspunt is dat het onderwijs
op 10 januari 2022 weer open kan.
Mocht fysiek onderwijs nog niet
mogelijk zijn, dan moeten scholen les
op afstand geven. Het kabinet vraagt
scholen zich hier, voor de zekerheid, op
voor te bereiden. Zodra het
verantwoord is, gaat het onderwijs
weer open. Omdat dit heel belangrijk is
voor de ontwikkeling van kinderen en
jongeren. In de laatste week van de
kerstvakantie brengen wij u hierover op
de hoogte.

Belangrijke data:
Vrijdag 24 december t/m vrijdag 7

Vrijdag 21 januari ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Afscheid juf Esther
Na de kerstvakantie begint juf Esther
met een nieuwe baan op een andere
school. Wij zullen haar missen maar
vinden het fijn dat zij een nieuwe
uitdaging tegemoet mag gaan! Wij
zijn dankbaar voor haar enorme inzet.
Juf Esther heel veel succes en plezier
met deze nieuwe uitdaging.

Programma Vet Gezond
Na de kerstvakantie gaan we in
samenwerking met het CJG en Facet
starten met het programma Vet
Gezond . Dit preventieve
programma is bedoeld om kinderen
bewust te maken van een gezonde
leefstijl. Gezonde voeding en meer
bewegen staan hierbij centraal.
Hier zullen gedurende de rest van
het jaar allerlei activiteiten aan
verbonden worden, waaronder
kooklessen, buitens peellessen en
de Weekly mile.
Op 13 januari is het de bedoeling
dat de aftrap van het programma
wordt genomen. De wethouder zal
het programma officieel starten. En
samen met Facet hebben we die
middag een leuk programma in
petto voor de kinderen.
De groepen 6 t/m 8 zullen hun
eerste Weekly mile lopen, dus
sportieve kleding aan die dag!
Dit alles is nog wel onder
voorbehoud van de dan geldende
Coronamaatregelen. Mochten we
die week nog niet fysiek naar school
mogen komen, dan wordt in
overleg met Facet en het CJG een
nieuwe datum geprikt.

Sinterklaasviering
Het was weer een bijzonder geslaagd
feest. Ondanks dat het
Sinterklaasfeest ook dit schooljaar
door de coronamaatregelen klein werd
gevierd, was het fantastisch om al die
kinderen te zien genieten van
ochtend.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8
hadden ontzettend hun best gedaan
om fantastische surprises te maken
voor elkaar!

Kerstviering
Kerstviering
Doordat
Doordat we
we een
een week
week eerder
eerder vakantie
vakantie
hebben
gekregen,
hebben
hebben gekregen, hebben de
de kinderen
op
donderdag
16 december
jl. mogen
kinderen
op donderdag
16 december
genieten
van
een
kerstlunch.
jl. mogen genieten van een kerstlunch.

De tafels waren heel mooi versierd, de
kinderen hadden hun mooiste kleren
De
heel mooi
aantafels
en inwaren
de groepen
was versierd,
gezellig de
kinderen
hun mooiste
gemaakt hadden
met lichtjes.
Bedankt A-team
kerstkleding
aan
en
in
de groepen was
voor deze lekkere kerstlunch.
gezellig gemaakt met lichtjes. Bedankt
A-team voor deze lekkere kerstlunch.

