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INFO 14 
 

27-11-2020 
 

 

 
In dit nummer:  

• voorpret 

• iedere dag een leerkracht! 

• gevonden voorwerpen 
 

 
 

Voorpret  
 
In alle groepen is de sintsfeer hoorbaar en merkbaar! Afgelopen woensdag 
bleken we bezoek te hebben gehad van rommelpieten. Behalve veel rotzooi 
(gelukkig kunnen de kinderen heel goed opruimen!), hebben zij ook voor ieder 

kind een mandarijn achtergelaten. Dank je wel, pieten. Dank je wel gulle LIDL Nederland.  

 
Voor alle klassen waren er ook al mooie cadeaus. De kleuters kregen bijvoorbeeld leuk nieuw 
buitenspelmateriaal. Kortom, het is druk maar gezellig in de school.  
 

Op vrijdag 4 december vieren we het 
sinterklaasfeest, zonder intocht en 
ander buitenprogramma, zoals we 
gewend zijn. Maar met bezoek van 
Sint en pieten en met cadeautjes, 
surprises en rijmen en natuurlijk met 
pepernoten.  

 
 

 
Op de voorschool komen er in elke 
groep twee pietjes een dagdeel mee 
spelen, iets dat de kinderen in het 
begin altijd heel spannend vinden, 
maar daarna geweldig.  
Wij hebben er zin in! 

 
 
In elke groep een leerkracht… het is weer gelukt! 

Gelukkig hebben we op dit moment niet met besmettingen bij leerkrachten te maken, maar elke 
snotneus of keelpijntje betekent wel testen en afwachten. En besmettingen in de naaste omgeving 
leiden tot langdurige quarantaine. Wij zijn heel blij dat het ons ook deze week weer is gelukt om 
iedere dag voor alle groepen een leerkracht voor de klas te hebben staan! We waarderen het enorm 

dat collega’s die in deeltijd werken, bereid zijn om in te vallen op hun 
vrije dag als de nood hoog is, zoals vandaag. Groepen samenvoegen 
hebben we ook al eens gedaan. Het vraagt om improvisatie en 
flexibiliteit, maar laten we hopen dat we op deze manier kunnen blijven 
voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen.   

voorverpakt = 

coronaproof 
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RT-inloop voor groep 7 en 8  
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra 
ondersteuning te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van  
14.30 tot 15.00 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 maandag 30 november / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 2 december / locatie Rubenshof / rekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen, we hebben er zóóó veel!  

Van prachtige winterjassen, spijkerjackjes, leuke vesten, tot handschoenen, sjaals 

en tassen. Ziet u er iets bekends bij? Laat het uw kind volgende week ophalen of 

kom zelf. Als u van te voren even belt en een mondkapje draagt, bent u welkom!  
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