Kerst & Sint
december 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze extra nieuwsbrief enige informatie rondom Sinterklaas en Kerst.
Mocht u tóch nog vragen hebben, dan horen wij dit graag!
Met vriendelijke groeten,
Het team van de Rietput

SINTERKLAAS
U zult begrijpen dat ook het Sinterklaasfeest dit jaar anders dan anders gevierd gaat worden.
Maar we gaan er met elkaar een fijne dag van maken!
Afgelopen week mochten de kinderen uit de onder- en middenbouw hun schoen zetten en
ook de kinderen uit de bovenbouw vonden iets lekkers in hun schoen!
“Dank u Sinterklaasje!”.
Vrijdag 4 december aanstaande blijven alle kinderen voor aanvang van de school op het
plein, bij hun eigen leerkracht.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die een surprise gemaakt hebben, worden verzocht deze
tussen 8.00 uur en UITERLIJK 8.15 uur, via de nooduitgang aan de zijkant van de school, in
hun lokaal te brengen en daarna weer terug naar het plein te gaan. Denkt u er nog even aan
dat de surprise verpakt moet zijn in bijv. een vuilniszak en moet zijn voorzien van de naam
van het kind voor wie de surprise bestemd is?
De kinderen moeten deze dag gewoon een eigen tussendoortje (vrijdag is fruitdag) en lunch
meenemen. En nu maar hopen dat Sinterklaas er ondanks Corona toch in gaat slagen om een
bezoek aan de Brede School in Heukelum te brengen…….
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KERSTFEEST
Donderdag 17 december a.s. vieren we met elkaar het kerstfeest. Alle kinderen blijven vóór
aanvang van de school op het plein. Zij zullen groep voor groep door de ingang van de
onderbouw naar binnengaan. Hier mogen zij met hun mooie kerstkleding over de rode loper
lopen en zullen er foto’s gemaakt worden door de fotomoeders. Omdat het dit jaar niet
mogelijk is ’s avonds met elkaar te eten krijgen de kinderen een Kerstbrunch aangeboden.
Wilt u uw zoon/dochter hiervoor een bord, beker en bestek meegeven? Wij zorgen er voor
dat de tafels feestelijk en sfeervol gedekt zijn. De kinderen moeten wel een eigen
tussendoortje meenemen.
’s Morgens willen we met alle kinderen kerststukjes gaan maken. Wilt u uw zoon/dochter
hiervoor een bakje met een passend stukje oase en eventueel wat versiering zoals
kerstballetjes, kaarsje, stukje slinger o.i.d. meegeven? Ook een plastic zak is handig om alle
kerstknutsels weer mee naar huis te nemen.
Na de brunch wordt er door alle groepen een optreden in de gymzaal verzorgd.
Wij zijn druk bezig om het mogelijk te maken dat u deze optredens via een Livestream kunt
volgen, zodat u er toch een beetje bij kunt zijn!
Vrijdag 18 december begint om 12.00 uur de vakantie!!

KERSTKAARTEN ACTIE
Wat mooi dat er zoveel kerstkaarten zijn besteld via de Kerstkaartenactie.
De tekeningen liggen inmiddels bij de drukker! We hebben het mooie bedrag van 313,= euro
bij elkaar gebracht. Dit bedrag schenken we binnenkort aan “Stichting Het vergeten kind”.
Heel hartelijk dank hiervoor!
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