NIEUW SBRIEF

20 november 2020

De nieuwsbrief van deze week is minder gevuld dan gebruikelijk. Wij denken dat dat niet zo erg is in deze
drukke tijden. U als hulpsint heeft het uiteraard al druk genoeg, zeker nu de echte Sint ook vanuit huis werkt.
Op school merken we ook dat Sinterklaas in het land is. De kinderen zijn er volop mee bezig. Als team zijn we
druk met het uitvoeren van alle ideeën om de Sint veilig te kunnen ontvangen binnen de geldende maatregelen.
Alle groepen bezoeken vrijdag 4 december de Sint. Het bezoek zal voor de jongste leerlingen langer zijn dan
voor onze grotere leerlingen. Ook de groepen 6 zijn van harte welkom en starten deze dag daarom in het
hoofdgebouw. Verderop in deze nieuwsbrief meer sintinformatie.
Als de Sint weer richting Spanje vertrekt zal het feest van Kerst al snel zijn intrede doen. Zoals het er nu naar
uitziet zullen we geen Kerstdiner kunnen houden. Uiteraard zijn we samen met de ouderraad aan het kijken wat
wel kan en zoeken we in oplossingen. In de nieuwsbrief houden we u van alle ontwikkelingen op de hoogte.
Bianca Steman en Patricia Hille

SINTINFORMATIE
De groepen 5 t/m 8 maken ook dit jaar een surprise. Afgelopen dinsdag hebben alle groepen lootjes getrokken.
De leerlingen maken een surprise en stoppen daar een cadeautje van maximaal € 5 in. Ook hoort daar een
gedichtje van minimaal zes regels bij. Meer mag uiteraard.
In de groepen is gesproken over een surprise maken voor elkaar en hoe je kunt zorgen dat het een mooi feest
wordt voor iedereen.
De surprises worden donderdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur naar school gebracht. Neemt uw kind de
surprise donderdagochtend al mee? Dat is natuurlijk ook prima.
Vrijdag 4 december zijn de groepen 1 t/m 4 als gebruikelijk om 12.15 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 zijn een half uurtje eerder uit, zij eten uiteraard wel een broodje op school.
Voor deze dag nemen de leerlingen geen tienuurtje mee, daarvoor wordt gezorgd.

PBS-BELONING GROEP 6b
Van de week hadden de kinderen van groep 6b de groepsbeloning
ingezet. Deze beloning was een extra gymles.
De kinderen van groep 6 hadden deze week de beschikking over de
gymzaal op woensdag èn donderdag. Op donderdag hadden ze de
gewone gymles. Woensdag was de extra gymles. De kinderen hadden
zelf bedacht wat ze wilden doen. Ze waren allemaal ook extra vroeg
op school gekomen om de gymzaal te helpen in richten. Het was een
erg leuke gymles geworden met voetbal, schommelen en zwaaien,
trampoline springen en een vak met een spel dat ’de vloer is lava’
heet.

GGD-FLITS
Vieren in coronatijd
Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het vieren van verjaardagen en
andere gezamenlijke activiteiten.
Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloedt hoe jaarlijkse feestelijkheden eruitzien. Zo is een drukbezochte
Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet iedereen uitgenodigd worden. Ook het familiediner
en andere gewoontes zullen anders zijn.
Hoe ga je hier als gezin mee om?
Voor meer informatie ga naar de website: www.nji.nl/coronavirus
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Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over bijvoorbeeld corona en
de coronamaatregelen.
Meer behoefte aan specifieke informatie over corona voor jonge kinderen, jeugdigen, ouders en professionals?
Vind die informatie ook op de website.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.
Ouderraadvergadering
Surprise mee naar school groepen 5 t/m 8
Sinterklaas

dinsdag 24 november
donderdag 3 december
vrijdag 4 december
Groep 1 t/m 4 12.15 uur uit
Groep 5 t/m 8 14.00 uur uit
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