Beste ouders en verzorgers,
Vandaag ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Helaas hebben we het jaar niet zo
kunnen afsluiten als we hadden gehoopt. Gelukkig hebben we met elkaar vorige week nog wel het
Kerstfeest kunnen vieren. De komende dagen zullen, hoewel alweer anders dan we hadden gehoopt,
ook in het teken staan van het Kerstfeest. We mogen terugdenken aan het moment waarop Jezus
naar deze aarde kwam in een kleine kribbe. Zoals ik vorige keer al schreef: alle reden voor blijdschap!
Hopelijk heeft u ondanks alles een heel mooi en fijn Kerstfeest.
In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over de coronamaatregelen en de activiteiten die
gepland staan in januari. We wensen u een goede jaarwisseling toe en hopen u volgend jaar weer op
school te zien!

Inloopmomenten

Cito LVS

Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven
willen wij u graag als ouders/verzorgers de
gelegenheid geven om in de klas te komen
met een inloopmoment.
Helaas geven de maatregelen hier nog geen
ruimte voor.
Zodra er versoepelingen zijn, zal er een
rooster in de nieuwsbrief geplaatst worden,
wanneer u met uw kind mee naar binnen mag.
We hopen u met de gespreksavond in februari
weer te zien.

In de tweede helft van januari worden de
toetsen van ons leerlingvolgsysteem weer
afgenomen. Dit zal alleen gebeuren als de
school gewoon open is. We hopen zo onze
leerlingen van groep 3 t/m 8 goed te blijven
volgen. We beseffen ons ook dat dit alleen
maar toetsen op het gebied van rekenen, taal,
lezen en spelling zijn. Een kind is veel meer
dan alleen deze resultaten. Heel vaak zijn de
resultaten dan ook een bevestiging van wat
een leerkracht al eerder heeft gezien.

Coronamaatregelen

‘Leen’ kleren

Op dit moment is nog niet bekend hoe we na
de Kerstvakantie zullen gaan starten. We zijn
al bezig om ons voor de zekerheid voor te
bereiden op een eventuele schoolsluiting. We
hopen van harte dat dit niet nodig zal zijn,
omdat we zien hoe belangrijk fysiek onderwijs
voor onze leerlingen is. Mocht onverhoopt op 3
januari toch blijken dat de school nog langer
dicht blijft, dan ontvangt u zo snel mogelijk na
die datum meer informatie over hoe we dat
deze keer willen gaan oppakken.

Het gebeurt nog wel eens dat een leerling een
ongelukje heeft. We proberen er dan voor te
zorgen dat de leerling een schoon setje kleren
aankrijgt van school. We merken dat deze
kleren vaak niet terug komen naar school. Zou
u thuis een willen kijken of u daar nog iets van
school hebt liggen (denk aan een joggingbroek
of ondergoed?). Mocht u nog broeken of
ondergoed over hebben thuis (met name voor
kinderen van groep 1 en 2) die niet meer
passen, zou u die dan aan uw zoon of dochter

mee willen geven, zodat wij onze voorraad ook
op peil houden.

Gebedskring
Elke maand komt de gebedskring bijeen.
Verschillende ouders van school bidden dan
samen voor de school, leerlingen en ouders.
We waarderen het enorm dat er ouders
biddend om ons heen staan en ervaren ook de
kracht van het gebed. Mocht u meer informatie
willen over de gebedskring dan kunt u contact
opnemen met Andrea van Hunnik:
0646231100. De gebedskring van januari zal
op 12 januari zijn.

Agenda januari 2022
Datum

Activiteit

27 december - 7
januari

Kerstvakantie

12 januari

Gebedskring

27 januari

Nieuwsbrief

Nieuwe leerlingen
Mocht u zoon of dochter binnenkort drie
worden en wilt u hem of haar ook bij ons op
school aanmelden, dan ontvangen we graag
zo snel mogelijk een inschrijfformulier, zodat
we op tijd een goede indeling kunnen maken
voor volgend jaar.

