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Nieuwsbrief
Schoenzetten Sinterklaas

Kerst

Maandag 29 november zetten de kinderen

Ook het kerstprogramma passen we dit jaar

van groep 1 t/m 4 hun schoen voor

aan in verband met Corona. De kinderen

Sinterklaas.

vieren deze dag met hun eigen groep.

De kinderen

We kiezen dit jaar voor een Kerstfeest onder

gebruiken hiervoor

schooltijd. Dit doen we omdat de ouders

hun gymschoen.

wegens Corona niet in de school kunnen
komen en we het niet veilig vinden als de
kinderen in het donker zonder begeleiding
van een ouder naar huis gaan.
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Sinterklaas

We vieren het Kerstfeest op donderdag 23
december (onder voorbehoud). Het is de

Wij zullen Sinterklaas dit jaar op een

bedoeling dat de kinderen deze dag in mooie,

“coronaproof” manier vorm gaan geven.

feestelijke kerstkleren op school komen,

Aangezien wij binnen Futura te maken

zodat we er samen een feestelijke dag van

hebben met verschillende schoolbesturen en

kunnen maken.

organisaties, hebben we ook te maken met
verschillende adviezen ten aanzien van
Sinterklaas. In overleg is besloten dat
Sinterklaas toch op bezoek komt bij Futura.
We organiseren het feest op een zo veilig
mogelijke manier en gaan er een mooi feest
van maken!

De kinderen van groep 5/6/7/8 vieren
Sinterklaas traditiegetrouw met surprises. De
surprises nemen zij woensdag 1 december
mee naar school.

We willen deze dag graag een gezellige
kerstlunch voor de kinderen verzorgen. De
kinderen mogen daarvoor allemaal lekkere,
door de fabriek voorverpakte lekkernijen

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

meenemen.
U kunt zelf aangeven wat uw kind meeneemt
deze dag.

We maken er de hele dag een leuk Kerstfeest

Glazen potjes

van. De leerkrachten hebben al veel mooie

Voor de Kerstdagen hebben wij glazen potjes

activiteiten bedacht!

nodig. Heeft u lege jam of groentepotjes, dan
kunt u die meegeven aan de kinderen. We

We hopen dat u met ons mee wilt denken in

gebruiken de potjes voor een gezellig lichtje

het verzorgen van een aantal lekkere, door

bij het Kerstontbijt, dus wilt u wel even het

de fabriek voorverpakte lekkernijen. Op die

etiket eraf halen?

manier maken we er samen een speciale dag
van voor de kinderen!

Voorlichting Linde College/
AOC Terra
In verband met Corona gaat de
voorlichtingsavond voor het voortgezet
onderwijs voor de ouders van groep 8 op 8
december helaas niet door. Er wordt door het
Linde en Terra Wolvega gezocht naar een
alternatief. Zodra hier meer over bekend is,
zullen wij u hierover informeren.

KiVa thema 4
We zijn nu aangekomen bij thema 4 van onze
KiVa methode. In de groepen 1 t/m 4 werken
We zijn dit jaar al vroeg met het inplannen
van de lekkernijen voor de Kerstmaaltijd. Dit
aangezien we niet helemaal weten welke
beslissingen het kabinet de komende periode
zal nemen over de scholen. Mocht het
allemaal anders lopen, dan zullen we het
Kerstfeest wellicht vervroegen. Het is fijn als
we dan al weten wat iedereen mee kan
nemen, zodat we snel kunnen schakelen als

de kinderen over ‘Iedereen is uniek’, dit
thema staat in het teken van
overeenkomsten en verschillen. Jullie
kinderen kijken naar de gelijkenissen en
verschillen die ze met andere kinderen
hebben. Niet alleen met kinderen in hun
eigen groep, maar ook met kinderen in
andere groepen en landen! Iedereen is uniek
en iedereen mag er zijn!

dat nodig is.

Kerstvrijdag
Op vrijdag 24 december gaan alle kinderen
naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De
kinderen zijn dus ’s middags vrij!
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In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen
over “plagen, ruzie of pesten”. We weten
inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn
voelt in een groep. Helaas is dit niet voor
iedereen het geval. Daarom gaan we de
komende periode in op vervelend gedrag in
de groep. Het is soms moeilijk om
onderscheid te maken tussen pesten en
plagen. Door middel van oefeningen leren
jullie kinderen dit verschil te herkennen. We
bespreken verschillende situaties waarin
gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat
het verschil steeds duidelijker wordt.

Samen maken
we er een fijne
school van!

Agenda
29 novemer

Schoen zetten Sinterklaas

2 december

Sinterklaasfeest

Alvast noteren
6 december

Leerlingenraad

20 december

Oud papier

23 december

Kerststukjes maken

23 december

Kerstfeest

25 december

Kerstvakantie t/m 9 januari
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