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Nieuwsbrief 27 november 2020

Inleiding 

Terwijl we ons op school opmaken voor een gezellig en 

kleinschalig Sinterklaasfeest, waarbij Sinterklaas zelfs bij 

ons op school zal logeren, zijn we als team afgelopen 

woensdag verrast door het hartverwarmende gebaar 

vanuit jullie, alle ouders, verzorgers en kinderen van De 

Origon. Een enorme opsteker in deze uitdagende 

tijden. We kunnen bijna niet benadrukken hoe zeer dit 

ons raakt en hoe blij we zijn met deze liefdevolle blijk 

van waardering. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Corona-update 

Sinds een paar weken zijn juf Wilma en juf Lilian weer 

gestart in hun groepen. Helaas zijn twee andere 

personeelsleden in de afgelopen weken positief 

getest; juf Karin en meester Maarten zijn momenteel in 

quarantaine aan het herstellen. Vooralsnog hebben 

we de vervanging voor de groepen weten op te 

vangen met ons eigen personeel. 

We informeren de ouders van de groepen waar zich 

een probleem voordoet zodra we duidelijkheid 

hebben over de situatie. Ook wanneer de situatie zich 

zodanig ontwikkelt dat er geen vervanging te 

realiseren is voor de groep, streven we er naar om dit 

minimaal een dag van tevoren aan te geven bij u als 

ouder/verzorger. 

 

Een opkikker! 

Zoals eerder in de nieuwsbrief gemeld, is er vanuit een 

initiatief onder ouders uit de MR een verrassing 

voorbereid, met behulp van alle leerlingen, ouders en 

verzorgers van de school. Een prachtig hart, gevormd 

door kleinere hartjes (door de leerlingen zelf 

geknutseld en voorzien van waarderende tekstjes) 

prijkt nu in de hal van de school. 

Daarbovenop stond er een lekkere fruitmand klaar om 

ons fit door deze periode te loodsen.  

De nadruk lag op de waardering voor íedereen die 

onze school helpt draaiende te houden, van 

leerkrachten tot administratief medewerkster en van 

pleinwachtouders tot schoonmakers. We doen dit 

oprecht samen, voor de kinderen.  

 

 

Een ontzettend lief gebaar, wat wij als team enorm 

waarderen. Dankjulliewel! 

 

 
 

Sinterklaas 

Volgende week vrijdag vieren we het Sinterklaasfeest 

op De Origon. Sinterklaas slaapt van 3 op 4 december 

op school met een aantal pieten, en op 

vrijdagochtend vieren we met elkaar zijn verjaardag. 

Deze week hebben de kinderen hun schoen mogen 

zetten en bleek er al een heuse slaapkamer te zijn 

ingericht in de speelzaal. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn inmiddels aan 

het knutselen en dichten geslagen voor hun surprise, 

die op donderdag alvast meegenomen wordt naar 

school. Het is voor u als ouder een beetje gek om het 

feest dit jaar niet van dichtbij mee te zullen maken… 

we proberen zoveel mogelijk beeldmateriaal te maken 

zodat u goed op de hoogte kunt blijven van wat er 

allemaal gebeurt en om te kunnen delen in de 

feestvreugde. 

Vrijdag 4 december zijn de kinderen overigens al om 

12:00 uur vrij. 

 

Kerst 

De kerstviering op donderdag 17 december zal onder 

schooltijd plaatsvinden, in tegenstelling tot het 

traditiegetrouwe kerstdiner in de avond. De kinderen 

zijn wel om 12 uur uit, net zoals de dag erna, op vrijdag 

18 december. Ook dan zijn de kinderen eerder vrij, om 

aan hun welverdiende kerstvakantie te kunnen 

beginnen. 

Meer informatie over hoe het kerstfeest er dit jaar 

uitziet, volgt zo snel mogelijk. 
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Kennismakingsfilmpje 

In januari zal er op alle scholen van Atlant 

Basisonderwijs, waar ook De Origon deel van uitmaakt, 

gefilmd worden. Dit doen we om een sfeerimpressie te 

kunnen geven aan geïnteresseerde ouders, nu het 

lastig is voor (toekomstige) ouders om de scholen 

binnen te komen. Volgende week wordt u om 

toestemming gevraagd omtrent het in mogelijk in 

beeld verschijnen van uw kind. 

Zodra het filmpje van De Origon klaar zal zijn, delen we 

dit uiteraard met u en zal het een plek krijgen op de 

website van de school. 

 

Schone setjes reservekleding 

Het komt wel eens voor dat kinderen op school een 

ongelukje hebben en per ongeluk in hun broek 

plassen. Het is fijn als er een setje schone kleding 

beschikbaar is, maar onze voorraad hiervan is 

inmiddels beperkt geworden. Sokken en onderbroeken 

zijn er inmiddels helemaal niet meer. 

Als u thuis nog onderbroeken, sokken en/of broeken 

heeft liggen (van maat 104 t/m maat 122) die niet 

meer gebruikt worden, dan zouden wij dat op school 

heel goed kunnen gebruiken en zien we dat graag 

tegemoet. 

Mocht uw kind een ongelukje hebben gehad 

ontvangen we ook graag deze kleding weer (schoon) 

retour, zodat de voorraad reservekleding gelijk blijft. 

Alvast enorm bedankt! 


