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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

18 december : Winterfeest 

26 & 28 januari / 3 & 8 februari : open dagen voor 2-3-jarige kinderen en hun gezinnen 

 

 

WAT EEN BIJZONDER SINTERKLAASFEEST 
Robert Joosten 

 

Afgelopen woensdag vierden we een bijzonder Sinterklaasfeest. Geheel in het teken van diversiteit, 

rekening houdend met Covid-maatregelen, hebben zowel kinderen als het team erg genoten. Het was 

jammer Sint niet op school te hebben kunnen ontvangen, echter brengen bijzondere situaties  ook weer 

bijzonder creatieve oplossingen met zich mee. Geniet van de video op ons besloten YouTube-kanaal. 

Verder waren er surprises in de bovenbouw, compleet met escaperooms en nieuw ontworpen 

Sinterklaasliedjes. De collega’s van de onderbouw, onder leiding van onze eigen verteller Yvonne, 

speelden de sterren van de hemel in het toneelstuk ‘Sinterklaas en de verkouden kapper’. 

Dank aan iedereen die dit feest mogelijk heeft gemaakt! 
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WINTERFEEST 
Robert Joosten 

 

Komende dinsdag is er weer een persconferentie. Hierin zullen Premier Mark Rutte en Minister Hugo de 

Jonge het vervolg van Corona-maatregelen presenteren. Intussen zijn we druk bezig met de Werkgroep 

Evenementen een sfeervol Winterfeest voor te bereiden. Op de rol staan in ieder geval: 

knutselcreativiteit en goede doelen, Verdere informatie volgt z.s.m. 

 

 

OUDERGESPREKKEN 
Robert Joosten 

 

Fysieke gesprekken hebben de voorkeur, echter binnen de kaders van dit moment zijn de 

oudergesprekken naar tevredenheid verlopen. Met de keuze voor ‘telefonische gesprekken’ en 

‘videogesprekken’ denken we als team brede mogelijkheden voor alle gezinnen gecreëerd te hebben. Ik 

hoop dat we bij de volgende serie gesprekken jullie weer lijfelijk kunnen ontvangen in het voorjaar.  
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VANUIT VERENIGINGEN 
Robert Joosten namens verenigingen 

 

Judoclub KAWA NO MURA Lottum- Grubbenvorst presenteert het volgende: 

 

 

Is de judo sport iets voor jouw kind?  
  
Door de vele nieuwe aanmeldingen bij de judo club konden we in oktober 
2020 geen nieuwe judoka’s/ kinderen accepteren.  We hebben de groepen 
opnieuw ingedeeld en nu is er weer ruimte voor de leeftijd van 4 t/m 6 jaar 
om gratis proeflessen bij de judoclub te volgen. 
  
Interesse? Stuur dan een Whatsapp aan Susanne tel. 06-21220509. 
Heel bijzonder: De Judoclub ontvangt op 11 december JBN keurmerk 
2020-2021. 

 

 

EEN ROOKVRIJ SCHOOLPLEIN 
Gemeente Horst aan de Maas 

Ook de Samensprong maakt zich samen met de 

Gemeente sterk voor het bouwen aan een gezonde 

rookvrije generatie. 

 

                                                                         


