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Nieuwsbrief 4 december 2020

Inleiding 

De weken van dit schooljaar vliegen voorbij. De laatste 

twee schoolweken van 2020 staan alweer voor de 

deur. 

In deze nieuwsbrief kijken we terug op een zeer 

geslaagde Sintviering, blikken we vooruit naar de 

aanstaande kerstviering en hebben we nieuws over 

het vervroegde pensioen van juf Lilian. 

We wensen u een heel fijn (Sinterklaas)weekend. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Corona-update 

Sinds deze week is meester Maarten weer aan het 

werk op school. Hij is volledig hersteld en werkt hele 

dagen. Juf Karin zal komende maandag weer even 

langskomen op school en van daaruit langzaam haar 

werkzaamheden weer opbouwen. 

 

Juf Lilian 

Juf Lilian heeft er voor gekozen om haar voorgenomen 

pensioen te vervroegen. In plaats van met de 

zomervakantie uitgezwaaid te worden, kiest ze er voor 

om vanaf de kerstvakantie te gaan genieten van haar 

welverdiende pensioen, na twintig jaar op De Origon 

gewerkt te hebben. 

Vrijdag 18 december zal haar laatste werkdag zijn. 

De werkzaamheden van juf Lilian in groep 1/2A en 

1/2B zullen worden overgenomen door Romana Pols, 

een nieuwe collega. 

 

 
 

Sinterklaas 

We kijken terug op een geweldig leuk Sinterklaasfeest. 

De Sint is samen met een paar Pieten op school blijven 

slapen, en hij werd vanmorgen wakker gemaakt door 

de kleutergroepen. 

In de bovenbouwgroepen hebben de kinderen de 

dag gevierd door (prachtige!) surprises uit te pakken 

en de bijbehorende gedichten voor te lezen. 

De kinderen, het onderwijsteam én Sint en zijn Pieten 

hebben een heerlijke ochtend gehad. Veel dank aan 

iedereen die heeft meegewerkt om dit binnen de 

huidige maatregelen op een goede manier te laten 

verlopen. 

 

 
 

 
 

 
 

Wie het feest nog zelf gaat vieren dit weekend, 

wensen we heel veel plezier! 
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Kerst 

Op donderdag 17 december vieren we het kerstfeest 

op De Origon. Dat zal er anders uitzien dan 

gebruikelijk, maar er zal volop aandacht zijn voor de 

kerstgedachte en voor elkaar. 

’s Ochtends beginnen de groepen met een sfeervol 

kerstontbijt, ipv het diner aan het einde van de dag. 

Wel blijft de eindtijd van 12:00 uur staan. De kinderen 

zijn in de laatste week dus woensdag, donderdag én 

vrijdag om 12:00 uur uit school. 

Na het ontbijt op donderdagochtend zullen de 

groepen met hun units (bijv. de groepen 3/4) 

bijeenkomen voor een viering. Er is daarbij aandacht 

voor het kerstverhaal en er wordt samen gezongen. 

Op vrijdag 18 december ruimen we de versieringen op 

en beginnen we om 12:00 uur aan een welverdiende 

kerstvakantie. 

 

Kennismakingsfilmpje ‘Atlant in Beeld’ 

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds gemeld is, zal er in 

januari een filmpje worden opgenomen op De Origon 

om de school in beeld te brengen voor 

geïnteresseerden die nu de school niet kunnen 

bezoeken.  

Een bericht om u als ouders/verzorgers om 

toestemming te vragen is afgelopen week via de app 

verstuurd. Graag ontvangen we uw reactie, zodat we 

weten wie wel en wie niet in beeld mag verschijnen. 

Voor wie (nog) niet gereageerd heeft gaat er begin 

volgende week een papieren versie als brief mee, met 

een strookje om wel of geen toestemming te verlenen. 

 


