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Weeknieuws

Weeknieuws 16
In dit nummer:
- Maatregelen
- Voedselbank

Week: 49
Schoolfruit:

Komende maand (onder voorbehoud)
23 dec.
: Kerstfeest op school
26 dec. – 9 jan.
: Kerstvakantie

Corona perikelen:
Momenteel spelen er op school allerlei corona
gerelateerde zaken, die we tot deze maand nog niet
eerder meemaakten:
- De kinderen uit groep 6, 7 en 8 dragen mondkapjes op
de gang; en daar houden de meesten zich keurig aan.
- De leerkrachten dragen mondkapjes op de gangen.
- De zelftesten zijn helaas nog niet geleverd. Zodra de
testen binnen zijn laten we u dat weten.
- In de media wordt druk gespeculeerd over de laatste
lesweek voor de kerstvakantie. Blijven we gewoon
open, wordt het een verlengde vakantieweek of gaan we sluiten en geven we
digitaal onderwijs? We kunnen er op dit moment geen zinnig woord over zeggen.
Wel denken wij alvast na wat te doen als we wel moeten sluiten.
- Peutergym en dans gaan tot aan de kerstvakantie niet door.
- Kerst vieren we donderdag 23 december onder schooltijd in de klassen.
Voedselbank:
De dozen voor de voedselbank raken al mooi gevuld. U
kunt nog tot en met vrijdag 17 december artikelen
meegeven aan uw kind(eren).

Basket:
De groep 8 van vorig schooljaar heeft bij het afscheid
een basket aan school geschonken. Het heeft even
geduurd, maar de basket hangt!

Algemeen:
Wist u dat de afgelopen periode en de komende weken, medewerkers van alle groepen
weer trainingen BHV en Kinder EHBO volgen. Deze trainingen worden jaarlijks
herhaald. Op onze locatie houden wij 2 jaarlijks ook een ontruimingsoefening met alle
kinderen van het hele kindcentrum, zo leren wij goed wat we moeten doen in een
noodgeval.

Baby/dreumesgroep:
Afgelopen week hadden we nog het thema Sinterklaas. We hebben met de kinderen
pepernoten gebakken. Heerlijk om te zien hoe elk kind op zijn eigen manier er mee
omgaat. Ook hebben we in de loop van de week allerlei cadeautjes gekregen, zoals
boekjes, sensory balls en zelfs een mooi keukentje. Op vrijdag zijn we bij de Sint en
zijn pieten gaan kijken, wat was dat spannend! Nu beginnen we aan het thema
‘’Kerst’’. De kerstboom is al samen met de kinderen opgezet.

Tip:
U kunt thuis ook samen zingen, bij de
kerstboom. Bijvoorbeeld:
‘Oh dennenboom, oh dennenboom
wat zijn je takken wonderschoon.
Ik heb je laatst in ‘t bos zien staan,
toen zaten er geen lichtjes aan.
Oh dennenboom, oh dennenboom,
wat zijn je takken wonderschoon!

Peutergroep:
Na een leuke Sinterklaas tijd is het thema ‘’Kerst’’ alweer aangebroken op de
peutergroep. We versieren de
kerstboom en toveren de groep om in
de kerstsfeer met lichtjes en mooie
versieringen. Ook spelen we met het
speelgoed wat we van de Sint en zijn
pieten hebben gekregen. Onze nieuwe
spellen zijn erg in trek bij onze peuters.
We maken er ondanks alle nieuwe regels een gezellige kersttijd van.

BSO:
Deze week staat alles in het thema voor ‘’Kerst’’. We hebben samen
met de kinderen de kerstboom opgezet. We hebben ook hele mooie
kersthangers gemaakt met kerstwensen erin. Samen met juf Paula en
juf Lucia.
Wij hebben deze week ook waxinelichtjes
versierd en er een mooi berichtje bijgeschreven
deze gaan we langs brengen bij een
verzorgingstehuis. Bij de ouderen om ze een
lichtje te geven in deze donkere tijd.

