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NIEUWSBRIEF 

   december 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar waarin we, ondanks 
een aantal beperkingen goed onderwijs hebben willen geven en vieringen op een 
aangepaste wijze toch doorgang konden vinden. Een jaar waarin we met man en macht 
gewerkt hebben om onze groepen te “bemensen”, maar waarin we vooral ook heel veel 
plezier met elkaar hebben willen maken. 
 

Hieronder kunt u o.a. lezen over het Sinterklaasfeest en de Kerstbrunch. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
horen wij dit graag! 
 
Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 
 

 

REGELS RONDOM CORONA 
N.a.v.. de persconferentie ontving u vanuit het Bestuur een brief met de huidige regels, die 
voorlopig voor drie weken gelden. 
Ook binnen de Brede school hebben we deze regels met elkaar besproken.  Zo houden we 
als volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar en dragen we een mondkapje op de gangen. 
Voor kinderen vanaf groep 6 geldt hiervoor een dringend advies en we zijn blij te zien, dat 
hier ruimschoots gehoor aan wordt gegeven! 
We werken weer zoveel mogelijk in cohorten. We besteden extra aandacht aan het wassen 
van de handen en we hoesten/niezen in de elleboog. 
Ouders komen alleen op school als er fysiek contact 
noodzakelijk is. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt. 
We houden de leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde 
groepen bijeen (de zogeheten cohorten). 
 

SINTERKLAAS 
Vrijdag 3 december brengt Sinterklaas een bezoek 
aan de Brede School.  U begrijpt dat we gespannen 
naar de Goedheiligman uitkijken. De kinderen 
ontvangen de Sint en zijn Pieten vrijdagochtend op 
het plein. Hier zal hij ongetwijfeld luidkeels worden 
toegezongen.  Het feestelijke programma gaat 
hierna binnen verder.  Helaas is het nog niet 
mogelijk om ouders op het plein of in de school te 
ontvangen. Uiteraard maken we foto’s die we in de 
klassenapp zullen plaatsen.        
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KERST LUNCH 

Ook dit jaar kan ons traditionele kerstdiner helaas geen 
doorgang vinden. Maar om met elkaar toch in de kerstsfeer te 
komen, zal er een kerstlunch zijn. Alle kinderen mogen op 
vrijdag 17  december in feestelijke kleding naar school komen. 
Zij gaan dan als echte filmsterren over de rode loper. Van ieder 
kind en van de groep zal een foto gemaakt worden. Binnenkort 
kunt u zich via een inschrijflijst opgeven om iets voor de lunch 
klaar te maken. Verdere details over de lunch ontvangt u later. 

We gaan er een fijne dag van maken met elkaar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

MUZIEKLESSEN 
De afgelopen weken kregen alle groepen gedurende 4 weken 
muzieklessen van juf Marloes. Zij leerde ons enkele songs aan en 
begeleidde dit op de gitaar. Ook kregen we een les met Boom 
whackers. De kinderen hebben erg van deze lessen genoten! 
Op vrijdag 10 december sluiten we de lessen in de eigen groep af. 
 

SCHOOLFRUIT                                                                                                                                          

Het schoolfruit en groente wordt inmiddels geleverd. Wilt u elke week 

weten welke stuks fruit of groente uw kind ontvangt? Schrijf u dan in voor 

de nieuwsbrief voor ouders 

via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  

 

MEDEZEGGENSCHAP                                                    

Onlangs stuurden we een oproep om een vacature in te vullen bij de medezeggenschapsraad. 
Gelukkig heeft Albertine Visser ( moeder van Daan en Jasmijn Remmen) gehoor gegeven aan deze 
oproep. Zij zal onze medezeggenschap komen versterken en voornamelijk als afgevaardigde namens 
ons cluster aanwezig zijn bij het overleg van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

✓ Kerstvakantie                     27-12-2021 t/m 07-01-2022 
✓ Voorjaarsvakantie             28-02-2022 t/m 04-03-2022 
✓ Goede vrijdag en Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022 
✓ Meivakantie                       25-04-2022 t/m 06-05-2022 
✓ Hemelvaartsdagen            26-05-2022 t/m 27-05-2022 
✓ Pinksteren                          06-06-2022 
✓ Zomervakantie                  11-07-2022 t/m 19-08-2022 
 
Studiedag 3                              25-02-2022 
Studiedag 4                              07-06-2022 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

