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Nieuwsbrief
Voorlichting Linde College/
AOC Terra
In november krijgen alle leerlingen van groep
8 (en hun ouders/verzorgers) per e-mail een
link voor een voorlichtingsfilm. Samen met
Terra Wolvega en het Linde College wordt
een film gemaakt, waarin een algemeen
beeld van het VO gegeven wordt, aangevuld
met een korte impressie van beide scholen.
Een tweede deel van de voorlichting van het
Linde College en het AOC Terra bestaat uit
een aantal online voorlichtingsavonden
voor ouders/verzorgers van leerlingen in

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en donderdag
3 december komt hij bij Futura langs.
In verband met Corona zullen we Sinterklaas
niet buiten ontvangen met ouders, maar
Sinterklaas komt gelukkig wel bij de kinderen
in de klas. Het belooft een mooie ochtend te
worden.

Zou dat allemaal wel goedkomen met
Sinterklaas? Hoe zou het
nu gaan met de 1,5
meter afstand in het
Pietenhuis?

groep (7 en) 8 in plaats van de open dagen.
Deze avonden organiseert het Linde
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College op donderdag 3, maandag 7 en
woensdag 9 december van 16.00 – 21.00
uur. En het AOC Terra op dinsdag 1
december van 15.00-17.00 uur en 19.0021.00 uur. De ouders/verzorgers kunnen
zich binnenkort via de website van het Linde

De kinderen van groep 5/6/7/8 vieren
Sinterklaas traditiegetrouw met surprises. De
surprises nemen zij woensdag 2 december
mee naar school.

College/AOC Terra inschrijven voor één van
deze avonden. Via een online formulier vullen
ze hun gegevens en vragen in. De ouders
gaan via Microsoft Teams in gesprek met een
docent van deze scholen.

Schoenzetten Sinterklaas
Maandag 30 nobember zetten de kinderen
van groep 1 t/m 4 hun schoen voor
Sinterklaas.
De kinderen gebruiken
hiervoor hun
gymschoen.

Kerst
Ook het kerstprogramma passen we dit jaar
aan in verband met Corona. Het programma
wordt als volgt:
Kerststukjes maken
Op dinsdag 15 december gaan de kinderen
kerststukjes maken in hun eigen klas met de
eigen leerkracht.
Kerstfeest
Donderdag 17 december hebben we ons
Kerstfeest. Het is de bedoeling dat de
kinderen deze dag in mooie, feestelijke
kerstkleren op school komen, zodat we er
samen een feestelijke dag van kunnen
maken.

We beginnen deze dag met een heerlijk

Kerstvrijdag

Kerstontbijt. Voor het Kerstontbijt mogen de

Op vrijdag 18 december gaan alle kinderen

kinderen allemaal lekkere, door de fabriek

naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De

voorverpakte lekkernijen meenemen.

kinderen zijn dus ’s middags vrij!

Intekenlijsten hiervoor ontvangt u in één van
de volgende nieuwsbrieven.

Agenda

Na het ontbijt maken we er de hele dag een

25 november

MR vergadering

leuk Kerstfeest van. De kinderen vieren deze

27 november

Digitale finale

dag met hun eigen groep. Elke groep kiest

voorleeswedstrijd

een eigen invulling bijvoorbeeld met een
Kerst escape room, Kerstspelletjes,
Kerstknutselopdrachten enzovoort..

Alvast noteren

De leerkrachten hebben al veel mooie

30 novemer

Schoen zetten Sinterklaas

activiteiten bedacht!

3 december

Sinterklaas bij Futura

7 december

Oud papier

15 december

Kerststukjes maken

17 december

Kerstfeest

19 december

Kerstvakantie t/m 3 januari

We kiezen dit jaar voor een Kerstontbijt en
een Kerstfeest onder schooltijd. Dit doen we
omdat de ouders 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.
We denken met een Kerstontbijt en daaraan
gekoppeld een leuke feestdag ook een erg
mooi Kerstfeest voor de kinderen te kunnen
organiseren. We hopen dat u met ons mee
wil denken in het verzorgen van een aantal
lekkere, door de fabriek voorverpakte
lekkernijen. Op die manier maken we er
samen een speciale dag van voor de
kinderen!
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