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Kerst 2021 
Met z’n allen hopen we enorm dat we donderdag 23 december 
gezellig op school met de leerlingen kerst kunnen vieren. Die 
middag krijgen we dan een heerlijke kerstlunch die verzorgd 
wordt en gesponsord is door Eetcafé De Tol (ouders van Dani uit 
groep 2). Hierdoor houdt de OV geld over van het budget wat 
gereserveerd is voor het kerstfeest. Van dit geld heeft de OV 
nieuwe kerstbomen, verlichting en versiering voor de klassen 
kunnen aanschaffen. 
 
Voor in onze hal hebben we een hele mooie boom gekregen. 
Deze is gesponsord door van Veenendaal Hoveniersbedrijf en 
Bloemisterij. 
 
Via deze weg willen deze sponsoren dan ook enorm bedanken 
voor deze gulle giften. Dit waarderen we enorm! 
 
De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke 
periode. Daarom organiseert het Ouderenfonds voor de zevende 
keer, samen met PostNL en Kidsweek, weer De Grote 
Kerstkaartenactie. Wij vinden dit een mooie actie en doen hier 
dit jaar als school aan mee. De leerlingen van alle groepen gaan mooie kerstkaarten versieren. Deze 
kerstkaarten gaan we dan afgeven bij verschillende bejaardentehuizen in de buurt, zodat we de 
ouderen die daar wonen een fijne kerstgroet kunnen brengen! 
 
Het wordt wat ons betreft dan ook een mooi Kerstfeest!  

 
Met vriendelijke groet, 
 
De kerstcommissie 
 

  

Vrijdag 10 december Groep 1-2 zijn vrij 

Donderdag 23 december Kerstviering (onder voorbehoud i.v.m. oplopende coronacijfers) 

Vrijdag 24 december Groep 1-2 zijn hele dag vrij 
Groep 3 t/m 8 zijn ’s middags vrij 

Zat. 25 dec. t/m zo. 9 jan. Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij. 



Absenties in Parro 
We vinden het heel fijn dat heel veel ouder(s)/ verzorger(s) de absenties al doorgeven via de Parro 
app. Echter staat hier niet altijd de absentiereden volledig bij vermeld. Zeker in deze tijd is het voor 
ons als school belangrijk om te weten wat de reden van afwezigheid. Wilt u hier rekening mee 
houden en een absentiereden specifieker beschrijven? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Corona 
Zoals van de week al per mail aangegeven is, proberen we u als ouder(s)/ verzorger(s) niet te 
overspoelen met informatie over nieuwe aanpassingen van maatregelen. We informeren u over de 
meest essentiële en belangrijkste zaken. 
Ook willen we u nog even laten weten dat we het als team enorm waarderen hoe u als ouder(s)/ 
verzorger(s) omgaat met alle aanpassingen. We vinden het ook heel fijn dat u ons goed informeert bij 
een eventuele besmetting en/of positieve (zelf)test of als een leerling in de buurt is geweest van een 
besmet persoon. Dit draagt enorm bij aan de veiligheid van iedereen. Onze dank daarvoor! 
Samen komen we deze bijzondere periode met elkaar door! Houd nog even vol. 


