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Geachte ouder(s), verzorger(s),

En dan staan we ineens voor weer voor het sluiten van de school. Lang zag het ernaar uit dat dit
niet zou gaan gebeuren, maar helaas. Het vraagt van iedereen weer aanpassen.
Wij vinden het bewonderenswaardig hoe flexibel u bent en u naar mogelijkheden heeft gezocht
om uw kind (-eren) weer op te vangen. Daarnaast hebben wij de noodopvang weer georganiseerd
en dat is inmiddels geregeld vanaf maandag. Ook dit vraagt flexibiliteit van het hele team.
Zo doen we het met elkaar!
Uiteraard hopen we heel erg dat we na de kerstvakantie gewoon weer open kunnen. Maar
belangrijk is om de berichtgeving tijdens de kerstvakantie goed te blijven volgen….

Schoolfotograaf
Op 12 januari zal de fotograaf nog een keer op school komen voor de kinderen die ziek waren en
dus nog niet op de foto zijn geweest. Na de kerstvakantie volgt nog verdere informatie over de
organisatie hiervan.

Project 20x5challenge
Afgelopen week zijn we ook gestart met de 20X5 Challenge. Ook al was het nu wat kort dag,
Het is heel mooi te zien dat iedereen zijn best heeft gedaan om iets mee te nemen voor de
boxen. De boxen zijn heel goed gevuld! Maandag worden de boxen opgehaald. Kinderen kunnen
vanmiddag nog iets meenemen voor de box.
Wij danken alle kinderen en ouders voor hun inzet. Zo bezorgen we met elkaar een mooie
kerst voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Nieuwe leerkracht per 1 februari
Helaas gaat meester Christiaan Rex ons verlaten. Na de kerstvakantie zal hij gaan beginnen op
zijn nieuwe school. Vandaag is zijn laatste dag met de kinderen van groep 7/8B. Wij zullen de
meester gaan missen als goede leerkracht en fijne collega. Wij wensen de meester wel heel veel
succes op zijn nieuwe school.
Per 1 februari zal juf Jessica Rijsdam de baan van meester Christiaan overnemen. In deze tijd
van lerentekort, is het ons gelukt om een nieuwe leerkracht te vinden. Uiteraard zijn we erg blij.
Juf Jessica is een ervaren bovenbouwleerkracht. Daarnaast zal zij ook MT (management) taken
gaan oppakken. Inmiddels heeft de juf al kennis gemaakt met groep 7/8B.
Wij heten juf Jessica van harte welkom.
Het betekent wel dat we groep 7/8B voor 3 weken moeten opvangen na de kerstvakantie. Juf
Mandy en meester Arjen zullen drie weken voor deze groep staan. Juf Anke is na de kerstvakantie extra beschikbaar voor onze school. Zij zal dan voor groep 4A staan i.p.v. juf Mandy.
Kerst
Ondanks de aanpassingen deze week, hebben we in alle groepen toch kerst kunnen vieren met de
kinderen. In alle groepen was het erg sfeervol. Door de inzet van de OR (Ouderraad) hebben we
voor alle kinderen iets lekkers en een attentie kunnen verzorgen!

Namens het hele team wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Vriendelijke groet,
Carin de Koning

