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Nieuwsbrief
Kerstontbijt

Borden en bestek

Donderdag 17 december hebben we ons

Op woensdag 16 december moeten de

Kerstfeest. We beginnen deze dag met een

kinderen eveneens een plastic tas met een

heerlijk Kerstontbijt. In de bijlage de lijst met

bord, beker en bestek (vork, mes en een

lekkernijen, waar u de afgelopen weken op in

lepetje voor het toetje) meenemen. Graag

kon tekenen. Mooi om te zien hoeveel de

allemaal voorzien van naam.

kinderen mee willen nemen! Alvast erg
bedankt! We gaan ervan genieten!

Kerststukjes maken

Mocht u nog niet op de lijst staan en het leuk

Dinsdag 15 december gaan we

vinden om wel een lekkernij mee te geven

Kerststukjes maken.

aan uw kind, dan wordt dat natuurlijk zeer
gewaardeerd! (Let er wel op, dat het door de

Graag deze spullen meenemen in een

fabriek verpakt moet zijn i.v.m. Corona).

plastic tas met daarop een naam:

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

Nummer
16
Nummer::12

Datum:
11 22
december
2020
Datum:
november
2019

 Een potje met daarin natte oase
De kleuters blijven deze dag buiten tot half 9.

 Groene takken (in kleine stukjes)

Daarna starten zij gezamenlijk met het

 Versieringen

ontbijt. De inloop vervalt.

 Kaars
 Kniptangetjes

Het is de bedoeling dat de kinderen op

Als u extra spullen heeft voor het

woensdag 16 december hun lekkernij

kerststukje, zijn deze ook van

meenemen naar school, zodat we het

harte welkom voor andere

Kerstontbijt deze middag al klaar kunnen

kinderen!

zetten.
Let op! Door Corona hebben

Gymnastiek

we dit keer geen hulp van
ouders bij het maken van de

Gymnastiek gaat donderdag 17 december

kerststukjes. We willen u

gewoon door voor de kinderen van groep 3,

zodoende vragen om de spullen op zo’n

4, 6, 6/7 en 7. Zij moeten deze dag dus wel

manier mee te geven, dat de kinderen er

hun gymkleren meenemen.

zoveel mogelijk zelfstandig mee aan de
slag kunnen. Dat wil zeggen:

Tussen de
middag

- De potjes/bakjes thuis al vullen met
oase.
- Voor de jongere kinderen kleine bakjes,

Op donderdag 17

zodat de kinderen hun kerstbakje straks

december is het de

zelf kunnen tillen.

bedoeling dat de

- Groene takken al in stukjes geknipt,

kinderen wel gewoon

zodat de kinderen ze gelijk in hun bakjes

fruit en eten en drinken

kunnen steken.

meenemen voor tussen
de middag.

Glazen potjes

Schriften/Werkboeken

Voor de Kerstdagen hebben wij glazen potjes

We zijn alweer halverwege het schooljaar en

nodig. Heeft u lege jam of groentepotjes, dan

de eerste schriften en werkboeken beginnen

kunt u die meegeven aan de kinderen. We

alweer vol te raken. U zult de volle schriften

gebruiken de potjes voor een gezellig lichtje

de komende tijd mee naar huis krijgen. Leuk

bij het Kerstontbijt, dus wilt u wel even het

om samen met uw kind eens te kijken wat

etiket eraf halen?

uw kind de afgelopen tijd allemaal gedaan
heeft.

Kerstvrijdag

Het kan best voorkomen, dat er nog fouten in

Op vrijdag 18 december gaan

het schrift staan. We gebruiken de

alle kinderen naar school van

werkboeken en schriften namelijk om te

8.30 uur-12.00 uur. De

oefenen met de kinderen. Soms wordt een

kinderen zijn dus ’s middags

les alleen besproken of nagekeken door de

vrij!

leerling zelf.

Juf Anke
In het kader van haar re-integratie traject,
wordt juf Anke de komende tijd voor 1,5 dag
in de week ingezet op basisschool de
Lantscheene. De andere dagen blijft zij
gewoon voor onze school beschikbaar.
We wensen juf Anke een mooie tijd toe op de
Lantscheene!

Waterpokken
Planning oud papier
U vindt de planning voor het oud papier voor
het nieuwe jaar in de bijlage van deze
nieuwsbrief. Indien dit niet mogelijk is of u
een keer niet kan, dan is dat geen probleem.
We willen u dan vragen om zelf vervanging te
zoeken bij een van de ouders die op de
reservelijst staat. Ook de reservelijst wordt
aangegeven in de planning.
Alvast bedankt voor

Er zijn kinderen van school, die de
waterpokken hebben gekregen. In de bijlage
vindt u meer informatie over deze ziekte.
Als een kind met waterpokken zich goed voelt
dan kan het gewoon naar school. Het kind is
al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan
andere kinderen al hebben besmet en
daarom helpt thuis houden van het zieke kind
niet om verspreiding van waterpokken te
voorkomen.

uw medewerking!
Van de opbrengst
van het oud papier
kunnen we elk jaar
mooie dingen voor
uw kind/kinderen

Agenda
15 december

Kerststukjes maken

17 december

Kerstfeest

19 december

Kerstvakantie t/m 3 januari

realiseren!
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