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AGENDA DEC./JAN.   Ma. 4 januari  Studiedag, kinderen vrij 

Di. 15 december Voorlichting Halt gr. 8 Di. 5 januari Weer naar school 

Do. 17 december Kerstviering (onder schooltijd) Di. 19 januari Voorstelling ‘Stuk!’, gr. 3 en 4 

21 dec.-1 jan. Kerstvakantie 20-29 januari  Nationale voorleesdagen 

Sinterklaas 
Het was een bijzondere Sinterklaasviering dit jaar. Toch 
was het feest op school erg geslaagd. Alle kinderen namen 
een kijkje in de schatkamer van de Sint om alle prachtige 
cadeaus en surprises te bewonderen. Gelukkig waren er 
wel pieten in de school om de kinderen te verrassen. De 
stagiaires en kinderen uit groep 8 die piet waren, heel erg 
bedankt!!! Via Parro zijn er foto’s en/of filmpjes met u ge-
deeld. Omdat het interview met Sinterklaas niet in alle 
groepen was gedeeld, is het interview hier te bekijken.  
Ook op onze website is nog een beeldreportage van deze 
gezellige dag terug te vinden.  

Fietsenstalling 
Wij merken dat fietsen soms niet goed tussen beugels wor-
den gezet, waardoor niet alle kinderen hun fiets op een goe-
de manier weg kunnen zetten. Wanneer de fietsen recht 
worden weggezet, passen er 2 of 3 fietsen tussen de beu-
gels. In de klassen wordt hier ook aandacht aanbesteed. Zou 
u dit ook samen met uw kind(-eren) kunnen bespreken? 

Corona 
Helaas is het Covid-19 virus nog steeds niet onder controle. 
Als school zien wij dit in de dagelijkse praktijk terug, daarom 
hebben wij een stappenplan opgesteld. Het plan is opgeno-
men in deze info. In dit plan kunt u zien welke stappen wij 
als school doorlopen in verschillende situaties rondom het 
coronavirus. 

 

Kerstviering 
Donderdag a.s. vieren wij op school het kerstfeest. In de 
vorige info kon u dit lezen. De kinderen worden 's morgens 
in de hallen verwelkomd door ons eigen schoolkoor en        
-band. De kleutergroepen gaan via de eigen ingang naar 
binnen en bezoeken de hallen op een later tijdstip. Wij 
delen die dag rond 8.30 uur de beelden via Parro, zodat u 
op afstand toch de sfeer kunt proeven. Iedere groep geeft 
hierna op eigen wijze invulling aan de kerstviering. Beeld-
materiaal van deze viering zal met u worden gedeeld. LINGO 

Meester Brian en juf Miranda hebben vorige maand samen 
meegedaan met LINGO. Wij wachten al enige tijd in span-
ning af hoe ze het hebben gedaan, want omdat dit tot de 
dag van de uitzending geheim moet blijven, mochten ze 
daar niets over vertellen. Dit wordt duidelijk op woensdag 
23 december want dan wordt het 'Leukste taalspelletje van 
Nederland' LINGO, uitgezonden om 18.00 uur op SBS6.   
ALLEMAAL KIJKEN DUS!!!!  

Kerstkaarten en uitnodigingen 
Wij willen u vragen uw kind geen kerstkaarten in de klas te 
laten uitdelen. Het kan voor kinderen die geen kaart krij-
gen best pijnlijk zijn. Door dit buiten de schooltijden te 
doen, wordt de aandacht hierop wat minder gevestigd. 
Hetzelfde geldt voor uitnodigingen voor verjaardagspartij-
tjes. Wij hopen op uw medewerking. 

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een hoopvol 2021 toe!                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=CqD7aq8rZic&feature=youtu.be
https://cypressenhof.onzewijs.nl/nieuws/sinterklaasviering







