Nieuwsbrief December 2020
Zojuist kregen wij een brief van de Sint en zijn Piet om de school te bedanken voor de mooie en
gezellige ontvangst op school. Hij heeft heerlijk geslapen en genoten van het ontbijt. De kinderen en
de juffen vond Sint heel lief . Alle juffen en kinderen die zo hard gewerkt hebben aan het Sintfeest
wil hij heel hartelijk bedanken.
Lockdown
Nadat de Sint vertrokken was zijn de kinderen en de leerkrachten direct aan de slag
gegaan voor het Kerstfeest. De school en de lokalen zien er nu heel gezellig uit .
Gisteren hebben we gehoord dat de school van 16 december tot en met 19 januari dicht
gaat. Helaas kan het Kerstfeest op school dus niet doorgaan. We vinden het heel jammer
voor de kinderen en ook de leerkrachten. We gaan wel kijken of we na de lock down een
ander leuk feest kunnen organiseren.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaan we in plaats van gewone lessen iets anders doen.
Groep 3 , groep 4 en de taalklassen krijgen na de Kerstvakantie huiswerkpakketten.
Groep 5 t/m 8 krijgen ook na de Kerstvakantie een Chromebook mee om thuis te werken. In een
aparte brief wordt dit verder uitgelegd.

Veranderingen op school;
Na de kerstvakantie en de lock down zijn er nogal wat veranderingen op school.
Juf Emelie komt dan niet meer terug op school. Zij gaat met pensioen. Juf Emelie is hier komen
werken toen de school begon. Zij is de afgelopen jaren heel belangrijk geweest voor de school en
met name voor de kleuterklassen. Veel kinderen heeft zij hier lesgegeven en we gaan haar
ontzettend missen. Juf Emelie verdient eigenlijk een groot afscheidsfeest. Helaas kan dit door corona
allemaal niet doorgaan. Met de kinderen en de andere juffen besteden we wel aandacht aan haar
afscheid.
We wensen juf Emelie heel veel geluk toe in de toekomst voor haar en haar gezin.
Juf Emelie haar taken worden overgenomen door juf Rianne. Zij is al 2 maanden op school aan het
werk om de school en de kinderen goed te leren kennen. We wensen haar veel plezier en succes op
onze school.
Ook meester Harry gaat met pensioen. Hij zorgde ervoor dat de leerkrachten over goede computers
en digiborden konden beschikken en dat de kinderen met Chromebook en IPad konden werken. Ook
hem wensen we veel geluk en plezier toe.
Juf Hilda uit groep 3 stopt ook met het werken op onze school. Zij geeft op donderdagmiddag en
vrijdagochtend les aan groep 3. Wij zijn nog druk op zoek naar iemand die de klas les gaat geven op
die dagen.

Fijne feestdagen
Vanmiddag zijn de kinderen tot 15.00 uur op school. Daarna zijn zij vrij tot en met 19 januari. Op
woensdag 20 januari hopen we dat de gewone lessen weer beginnen.
Ondanks corona wensen we iedereen hele fijne feestdagen toe.

