
Aan de ouders, 
De omstandigheden omtrent corona 
zorgen ervoor dat er minder gelegen-
heid is voor spontaan contact tussen 
ouders en leerkrachten. 
 
We willen daarom in deze nieuwsbrief 
benadrukken dat het altijd mogelijk is 
een telefonisch contact in te plannen. 
In specifieke gevallen is het ook mo-
gelijk een afspraak op school te ma-
ken. Wellicht heeft u een vraag of 
bent u gewoon benieuwd hoe het met 
uw kind gaat op school. Schroom dan 
niet om contact op te nemen. Stuur 
een Parro bericht naar de leerkracht 
waarin u aangeeft dat u graag contact 
wil. In overleg met de leerkracht 
wordt dan een afspraak gepland.  
 
Vragenlijst sociale veiligheid 
Eén keer in de twee jaar wordt er een 
vragenlijst sociale veiligheid afgeno-
men bij de ouders en leerkrachten. Bij 
de leerlingen wordt dit jaarlijks ge-
daan in de groepen 6 t/m 8.  
 
Dit jaar wordt u als ouder weer ge-
vraagd de vragenlijst in te vullen. U 
ontvangt hiervoor vandaag een mail 
waarin u wordt uitgenodigd om de 
vragenlijst in te vullen. De mail wordt 
naar één van beide ouders verzonden. 
We stellen het zeer op prijs wanneer 
u tijd vrijmaakt om de vragenlijst in te 
vullen. Hij staat open tot en met vrij-
dag 4 december.  
 
De uitslagen van de vragenlijst geven 
zicht op hoe veilig de school wordt er-

varen. De uitslagen worden bespro-
ken binnen het schoolteam en de MR. 
Waar nodig zullen verbeteracties in 
gang worden gezet. Te zijner tijd zul-
len de uitkomsten van de vragenlijst 
ook via de nieuwsbrief met u worden 
gedeeld.  
 
Sinterklaas 
De Sint zal ook dit jaar een bezoek 
brengen aan de school. Er zullen wel 
wat aanpassingen worden gedaan in 
het programma zodat alles corona-
proof verloopt. Normaal gesproken 
nodigen we u uit om ook een kijkje te 
komen nemen bij de intocht. We wil-
len u vragen dat dit jaar niet te doen 
om onnodige contacten te vermijden.  
 
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 
neemt de Sint cadeautjes mee. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 maken 
surprises/gedichten en kopen voor el-
kaar een cadeautje. We hopen er met 
elkaar een gezellige feestdag van te 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstviering 
Zoals eerder vermeld vieren we het 
kerstfeest dit jaar in de klas. We doen 
dit op donderdagavond 17  december. 
Alle kinderen zijn dan vanaf 18.55uur 
welkom op school. De viering start om 
19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 
uur. Na de viering kunt u uw kind 
weer ophalen op het plein. 
 
Schoenendoos actie 
Met de schoenendoosactie zijn 53 ge-
vulde schoenendozen ingezameld. 
Daardoor kunnen 53 kinderen die in 
armoede opgroeien blij gemaakt wor-
den met mooi geschenk. We willen ie-
dereen bedanken die hier aan heeft 
meegewerkt.  
 

Verjaardagen 
29-11 Dani den Hartog  7 
01-12 Ramon v/d Pol  8 
02-12 Loïs Brandsen  6 
06-12 Marianne Roelofsen  5 
 

Agenda 
04-12 Sinterklaasfeest 
17-12 Kerstviering groep 1 t/m 8 
21-12 t/m 01-01 Kerstvakantie 
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