December 2021

We hopen komende vrijdag een fijne kerstviering
met elkaar op school te hebben.
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U heeft gisteren informatie gekregen over de
schoolsluiting van volgende week.

Kerst
Wij zijn op weg
Net als Jozef en Maria, de Wijzen en de
herders zijn wij ook op weg. Op weg...naar
Kerst!
Maar waarom?
Waarom vieren we Kerst en wàt vieren we
eigenlijk met Kerst?
Het antwoord daarop wordt op verschillende
manieren verteld, uitgelegd en bezongen
tijdens het digitale kerstfeest van de kinderen
van de Oleanderhof. U ontvangt vrijdag een
link om mee te kijken en genieten.
Donderdag 23 december wilden we het kerstfeest
vieren in de groep.
Dit hopen we, nu de scholen een week eerder
sluiten, a.s. vrijdag 17 december te doen.
Uw kind krijgt vrijdag een boek als kerstgeschenk.
(Wilt u uw kind een tas meegeven!) en de kinderen
krijgen vrijdag warme chocolademelk. Wilt u uw kind
ook een mok meegeven?
Verder krijgt uw kind een kleurplaat mee. Deze
mogen de kinderen thuis (verder) inkleuren en
daarna met sla-olie insmeren en goed laten drogen.
Deze plaat kunnen de kinderen voor het raam
zetten/hangen met een lichtje erachter, zodat we het
Kerstevangelie delen en ons licht laten schijnen. Zo
zijn we dan toch een beetje samen!

Afgelopen weken hebben we online lesgeven aan de
kinderen thuis

Ouderbijdrage
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage van
van dit schooljaar voldaan. Wilt u per
omgaande 20 euro per leerling overmaken op
NL41RABO0389344222 t.n.v. stichting voor
PC/RK
onderwijs
Middelburg/Vlissingen,
Arnemuiden.
Wilt
u
erbij
vermelden
,Oleanderhof en de na(a)m(en) en de groep
van uw kind(eren)?

Afscheid
Helaas heeft juf Ilona aangegeven dat ze per 1
februari de Oleanderhof gaat verlaten. Ze heeft
een andere baan in haar woonplaats
gevonden. Groep 3 krijgt tot de zomervakantie
een andere juf. Een bekende voor de kinderen,
namelijk juf Nanna. Zij zal samen met juf Ria
de groep voor haar rekening nemen. U hoort
nog wie welke dagen gaat werken. Juf Ilona

willen we heel veel succes en plezier wensen
op haar nieuwe school.

Ouderraad
We zijn blij dat 2 ouders zich hebben
aangemeld voor de ouderraad. Elmi Damen
(mama van Esmee groep 1) en Leonie Beeke(
mama van Hannah gr 1) Welkom en fijn dat
jullie zich in willen zetten bij activiteiten die de
ouderraad helpt mee organiseren. We zijn nu
nog op zoek naar een mama of papa die de
ouderraad wil komen versterken. Informatie en
aanmelden mag bij juf Janda of juf Sonja. Zij
zitten namens het team in de ouderraad.

misschien onder schooltijd georganiseerd
kunnen worden . Op die manier zitten de
groepen n.l. bij elkaar en niet gemengd.
Uiteraard kan dat pas weer als externen de
school weer binnen mogen.

Wieltjesdag
Vrijdag a.s. mogen alle kinderen met wieltjes
komen om in de pauzes lekker op- en mee te
spelen. De wieltjes mogen niet in school dus
stepjes buiten bij het hek, en heeft uw kind
skeelers of id mee dan graag schoenen of
sloffen meegeven. Er worden ook geen stepjes
of andere elektrische “wieltjes” opgeladen in
school dus zorg dat je een volle batterij hebt :)

Volgend schooljaar
Op de studiemiddag van afgelopen 9 december
heeft het team zich gebogen over de
groepsindeling voor volgend schooljaar. Door
het krimpende leerlingenaantal kunnen we
volgend jaar namelijk niet meer werken met 8
enkele groepen. We zullen terug moeten naar
7 groepen. Op welke manier we de groepen
dan kunnen gaan samenstellen, wordt de
komende tijd uitgezocht en besproken in het
team. Wellicht kunnen we de opgedane
informatie van onze schoolbezoeken hier deels
bij gebruiken. We houden u op de hoogte.

Naschoolse activiteiten
Helaas kunnen door corona de georganiseerde
naschoolse activiteiten even niet plaatsvinden.
We zijn aan het kijken of en wanneer we deze
weer kunnen laten starten en of dat sommige

Data
17-12-21
20-12-21 t/m
07-01-22
25-01-22
11-02-22
14-02-22 t/m
18-02-22
25-02-22
28-02-22 t/m
04-03-22
09-03-22

Wieltjesdag
Kerstvakantie
Studiemi alle llen 12.00 u vrij
rapport mee
ouder-kindgesprekken
alle llen 12.00 u vrij
voorjaarsvakantie
Biddag

Gezegende dagen en een fijne Kerstvakantie,
Vriendelijke groet, Team Oleanderhof.

