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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 14-12-2020
Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert,

2020: een terugblik
Nog even en dan is dit kalenderjaar ten einde. Wat een bewogen
jaar hebben we gehad! Waar we als school vol plannen en
energie begonnen aan het nieuwe jaar, hield Corona ons al snel in
zijn greep. Wie had gedacht dat dit zo lang zou duren? Inmiddels
heeft iedereen op de een of andere manier te maken (gehad) met
de gevolgen. Ik denk aan de mensen die ziek zijn geworden of die familie verloren, hun baan
kwijt dreigen te raken of juist veel harder moeten werken, ouders die thuisonderwijs moesten
geven en thuis moesten werken en mensen in risicogroepen die met veel onduidelijkheden
moeten dealen. Veel dingen kunnen voorlopig niet meer en het is onzeker hoe alles verder
gaat verlopen.
Op school ondervinden we dagelijks de consequenties van alle maatregelen. We missen de
gezelligheid en contactmomenten met u als ouders, we kunnen niet meer vieren zoals we
gewend zijn. Het lustrum kon niet doorgaan, het kamp en de musical van groep 8 moesten in
een andere vorm plaatsvinden, Sint was heel anders en nog veel meer.
Ook nu met Kerst is het een puzzel hoe we de sfeer en gezelligheid neer kunnen zetten, maar
ook de maatregelen kunnen toepassen. Er is veel nagedacht en er is een invulling aan gegeven
waar we achter staan. Uitgangspunt is hierbij geweest: wat kan er wel?
We gaan er wederom een fijne tijd van maken!
We zijn in deze tweede golf “Corona-moe” geworden. Niemand weet de antwoorden. Het is
echte een crisis. Laten we daarom extra zuinig zijn op onszelf en ook elkaar. En zoveel
mogelijk genieten van de dingen die er wel zijn....
Fijne dagen toegewenst en een goed 2021!

Kerst 2020: hoe gaat het er dit jaar uitzien?

1. De Adventsvieringen worden in de groepen gedaan (zie eerdere berichtgeving)
2. Het was organisatorisch mogelijk om de vieringen in shifts te doen van 2 à 3 groepen
per keer. Hoewel het wel mag, zal het een meezing-loze viering zijn.
3. We hebben gelukkig toch het Kerstdiner kunnen organiseren! Omdat er zo weinig mogelijk
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ouders de school in mogen, zullen we alles zelf verzorgen met hulp van de VOS-leden van de
Kerstcommissie.
Er wordt gezorgd voor: eten, drinken, borden, bestek etc. U hoeft dan ook niets mee te geven!
Om het halen/brengen goed te laten verlopen, hebben we verschillende tijden voor gr 1 t/m
4 en 5 t/m 8 ingepland:
17.05-17.15u: leerkrachten 1 t/m 4 vangen de kinderen buiten op. U brengt uw
zoon/dochter bij de rode lijn, zoals het ‘s ochtends altijd gaat.
18.00u: leerkrachten 1 t/m 4 brengen de kinderen naar buiten.
18:00u De kinderen uit gr. 5 t/m 8 brengt u naar de rode lijn en zij lopen zelfstandig naar
binnen. Juf Kristel en juf Irma zullen de kinderen binnen bij de deur welkom heten en ze lopen
naar hun klas
18.15u: start diner bovenbouw
19.15u: de leerkrachten brengen de kinderen naar de rode lijn, waar ze opgehaald mogen
worden.
We vragen u om zo snel mogelijk door te lopen als uw kind is gebracht of opgehaald en om
de anderhalve meter goed te waarborgen.
Graag uw zoon/dochter door één ouder laten brengen/ halen.
Om logische redenen kan het jaarlijkse bal van groep 7/8 niet doorgaan. We bekijken of dit
later in het jaar wel mag
Vrijdag mogen de kinderen later beginnen en is de lesdag van 10.00u tot 14.30u voor alle
leerlingen! (Zie jaarkalender)

We hopen dat volgend jaar Corona onder controle is, dat we elkaar weer persoonlijk een fijn
Kerstfeest kunnen wensen, en dat we weer van alle lekkere hapjes van u mogen genieten!

Leuk nieuws!
Tijd voor positief nieuws: juf Maretti is in verwachting! Gefeliciteerd! Ze is
uitgerekend rond de meivakantie. We wensen haar een fijne zwangerschap toe!

Kerststukjes
Bij het maken van Kerststukjes hebben we veel hulp nodig. Helaas is het daardoor nu geen optie om
deze leuke activiteit door te laten gaan...

Kindcentrum
Zoals u weet vormt de school samen met Kern kinderopvang kindcentrum de Spelevaert. We werken
samen, zorgen voor een doorgaande lijn vanaf 2 jaar en proberen een vloeiende overgang van peuter
naar kleuter te waarborgen. Verder is er het speeltaalhuis, voorschoolse en naschoolse opvang door
Kern.
Graag willen Mandy Stuger (locatiemanager Kern) en ik nog meer invulling aan de samenwerking
gaan geven. We beginnen daarom vanaf 2021 met een gezamenlijke nieuwsbrief. Hierin zullen stukjes
van school en opvang samenkomen. In deze Nieuwsbrief vast een voorproefje!
BSO de Spelevaert

Nieuw in de nieuwsbrief, is een stukje vanuit BSO de Spelevaert van Kern Kinderopvang. Wij
zullen met regelmaat leuke informatie delen via dit kanaal!
Sinterklaas
Wat een gezellige maand en wat doen we leuke dingen met de kinderen! Van de
Sinterklaasactiviteiten zijn we in de kerstactiviteiten gerold. Kruidnootjes bakken, pietengym,
pieten mutsen maken, sinterklaas dobbelspel en decemberdisco stonden op het programma!
Van de Sint hebben we prachtige cadeaus gekregen voor op de groepen. De kinderen
maakten een prachtige verlanglijst, en wensen kwamen uit! Het Playmobil politiebureau,
Twister, viltstiften en voor de kinderen die op BSO de Springplank zitten een nieuwe
voetbaltafel!
Kerstvakantie
Met de kerstvakantie in het vooruitzicht zijn wij de afgelopen weken bezig geweest met de
activiteitenplanning. Het thema van de kerstvakantie is: Dieren!
Op het programma staan onder andere; apenbingo, olifantenvoedsel maken, en je eigen
hengelspel maken van magneten.
Wij wensen iedereen alvast gezellige feestdagen en hopen jullie in het nieuwe jaar
weer gezond terug te zien!
Fijne vakantie!
Team BSO Kern Kinderopvang
Namens Mandy Stuger,
Locatiemanager
Vanaf 2021 zal de nieuwsbrief niet meer wekelijks, maar om de week verstuurd worden.

Paarse vrijdag

Vandaag is het Paarse vrijdag: deze vrijdag wordt voor het eerst in heel het onderwijs
gehouden. Er wordt aandacht besteed aan diversiteit en solidariteit aan de lhbti-gemeenschap.
Paarse Vrijdag brengt niet alleen het gesprek over verschillende vormen van diversiteit op
gang, maar zorgt het ook voor een saamhorigheidsgevoel.
De Spelevaert doet hier vandaag aan mee: de kinderen en leerkrachten deden iets paars aan,
de kinderen van groep 6 hielden presentaties in alle groepen en ze kregen online-les van een
bekende Nederlander. In het geval van groep 6 was dit tophockeyster Xan de Waard. Mooi
initiatief!

Nieuwjaarsreceptie
Elk jaar treden op de eerste vrijdag in januari na de Kerstvakantie allemaal kinderen op tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de Spelevaert. Altijd een gezellige middag waarbij iedereen
welkom is om te kijken. Zoals u begrijpt zullen we ook deze activiteit moeten cancelen. We
beraden ons nog over een alternatief.

Reminder peuterochtend : 20-01
Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3,5 jaar oud is, kan hij/zij deelnemen aan de
peuterochtenden. Juf Emily en meester Demy van groep 1/2 begeleiden deze ochtenden.
Het is een leuke manier om uw zoon of dochter kennis te laten maken met het hoe het op
school is. Vanzelfsprekend mag u erbij blijven als uw kind dit fijn vindt, maar wel binnen de
Coronamaatregelen. In de huidige situatie is het beter om even iets anders te gaan doen, maar
het hangt af van wat uw zoon/dochter aankan. De volgende peuterochtend is op woensdag 2001 van 9.00u tot 10.00u. Opgeven kan nu al: emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl of
irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl ). Bellen mag ook.
N.B. Ook kinderen van buitenaf zijn welkom! Mocht u in uw buurt of vriendenkring ouders
kennen met kinderen in deze leeftijdsgroep, nodig ze dan gerust uit!

Facebook
Even een reminder dat de Spelevaert een eigen Facebookpagina heeft! Het team heeft
afgesproken dat elke week een leerkracht een Facebookpost doet. Volgt u ons ook?
Wanneer u liever niet heeft dat uw zoon/dochter op social media te zien is en u heeft dit nog
niet bij ons aangegeven, wilt u dat dan kenbaar maken aan onze administratieve kracht, juf
Monique? monique.duits@spelevaert.unicoz.nl

Belangrijke data:
Do 17-12
Vr 18-12
21-12 /tm 03-01
04-01

Kerstviering in shifts
Kerstdiner zie bovenstaande
10.00u pas beginnen!!!
Kerstvakantie
Weer naar school

