Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief woensdag 09-12-2020
Kerstviering
Afgelopen maandag heeft u van Laura Koenes een e-mail ontvangen met de informatie over
de kerstviering van woensdag 16 december. Als toevoeging op dat bericht ontvangt u
hierbij nog aanvullende informatie over het halen en brengen:
Wij willen u verzoeken om bij het brengen en ophalen van de kinderen zoveel mogelijk
lopend of op de fiets te komen. Op deze manier hebben we zo min mogelijk auto’s om
school heen die samen met het donker voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.
Voor alle ouders geldt dat u niet op het plein mag komen.
De ouders van de kleuterleerlingen kunnen hun kinderen afzetten en ophalen op de plek bij
de parkeerplaats waar u dat overdag ook doet.
De leerlingen uit groep 3/4 dienen via het grote hek aan De Scharing het plein op te komen
en worden daar ook weer opgehaald.
Voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8 wordt de zij-ingang van het schoolplein aan de
Tesselschadelaan gebruikt.
Medewerkers van school zullen op het schoolplein staan als de kinderen worden gebracht
en brengen de leerlingen ook weer naar buiten om 19.30 uur. Wij vragen u om niet langer
dan noodzakelijk bij het hek te blijven staan. Daarnaast ook de vraag om met maximaal 1
ouder per gezin te komen. Mocht u kinderen in meerdere groepen hebben, dan vragen wij u
om als eerste de jongste kinderen op te halen. De medewerkers van school blijven op het
plein bij de oudere kinderen wachten.
Als er kinderen alleen naar huis mogen komen, dan vragen wij u dit vooraf aan de leerkracht
door te geven.
Plastic circle
Op woensdag 6 januari krijgen alle leerlingen een gastles van Inez Stertefeld. Zij komt
namens ‘Plastic circle’ de leerlingen vertellen over zwerfafval, afval scheiden en het
hergebruiken van materialen. Na de gastlessen gaan we op school doppen sparen. Bij elke
1500 doppen (van zuivelpakken, wasmiddelflessen, pindakaaspotten etc.) verdienen de
leerlingen een knikkertegel die we op het schoolplein gaan leggen. Wellicht kunt u vast in de
kerstvakantie beginnen met sparen?!
Sportactiviteiten
Onder de maandkalender vindt u 2 flyers van sportactiviteiten voor de kinderen in de
kerstvakantie.
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