NIEUW SBRIEF

11 december 2020

Volgende week start alweer de laatste week van het schooljaar 2020. Wie had
gedacht bij het schrijven van de nieuwsbrief vorig jaar dat we een jaar als dit
tegemoet zouden gaan?
We kijken uit naar de start van een nieuw jaar met het hopelijk snel afschalen van
de maatregelen. Voorlopig zetten we door en houden we vol.
De aankomende week zullen we met elkaar genieten van de kersttijd in de school.
Gezellig met elkaar, maar vooral ook luisteren naar elkaar. Naar verhalen en
teksten die we met elkaar delen in het licht van de geboorte van Jezus.

Denkt u nog aan het toestemmingsformulier voor het filmen in de school dat u
afgelopen week in uw persoonlijke mailbox heeft ontvangen? Uiteraard mag het
formulier ook uitgeprint ingeleverd worden bij de leerkracht.
Bianca Steman en Patricia Hille

KERSTBOXONTBIJT
Dinsdag eind van de dag krijgen de leerlingen de prachtig versierde ontbijtbox mee naar huis.
Donderdagochtend 17 december komt de box gevuld met een lekker ontbijt weer terug op school. Het ontbijt
mag u als ouder zelf invullen in overleg met uw zoon of dochter. Geeft u geen snoep mee in de box, dat is niet
de bedoeling. Het ontbijt mag uiteraard feestelijk zijn: denk aan een croissantje, krentenbol of broodje ei, of een
fruitspiesje.
Uiteraard mogen de kinderen in de mooiste kleding donderdagochtend naar school komen. Dat zal een grote
verhoging van de kerstvreugde zijn.
De kinderen zijn wel als gebruikelijk deze dag om 12.15 uur uit.
Vrijdag 18 december is de laatste schooldag van het jaar en zijn alle kinderen om 12.15 uur uit.
In onderstaande afbeelding vindt u ideeën om in de ontbijtbox te stoppen.
Het toevoegen van beleg met noten is niet toegestaan in verband met leerlingen met pinda-allergie in de
school!
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PBS-BELONING; LEKKER SLIJMERIG IN GROEP 7B
In groep 7b hadden de kinderen een beloning verdiend: slijm maken.
Na veel roeren en kneden was het veel kinderen gelukt om slijm te maken.
Het was een gezellige middag, waarbij de kinderen elkaar goed hebben geholpen.

SPORTEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
Kom in de Kerstvakantie bewegen in Sporthal IJmuiden Zeewijk!
Ook deze kerstvakantie organiseren de buurtsportcoaches weer de leukste gratis vakantie-activiteiten. Het zal
dit keer natuurlijk iets anders georganiseerd worden, maar dat maakt het zeker niet minder spectaculair. Per
tijdsblok kunnen er maximaal 25 kinderen deelnemen. De sporthal wordt in drie zalen verdeeld; de kinderen
beginnen in het eerste deel en na een half uur gaan ze naar het volgende zaaldeel waar weer nieuwe spellen
klaarstaan. Voor elke groep zijn er gave spellen bedacht. Zo gaat groep 3/4 aan de slag met goudroof en is er
een groot speelplein. Voor groep 5/6 en 7/8 staan teamspelen en het uitdaagsysteem op het programma.
Wil jij je kind lekker laten bewegen en mee laten doen aan de leukste vakantie-activiteit van het jaar? Geef je
dan snel op via www.sportpasvelsen.nl.
Met vriendelijke groet,
Jerry van Akkeren
Buurtsportcoach IJmuiden
Stichting SportSupport Kennemerland
Een leven lang gezond actief

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.

Kerstontbijt en viering
Kerstvakantie
Kerstvakantie

donderdag 17 december; alle groepen 12.15 uur uit
vrijdag 18 december alle groepen 12.15 uur uit
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari
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