Nieuwsbrief december 2020

Beste ouders en verzorgers,
afgelopen maandag werd bekend dat Nederland in een lockdown gaat. Waar we gehoopt hadden dat
we ‘gewoon’ open zouden kunnen blijven als school, bleek dit helaas niet het geval. Vanaf gisteren
zijn we weer overgestapt op thuisonderwijs. Voor de leerkrachten was dit een behoorlijke
omschakeling, maar wat mooi om te zien hoe iedereen zijn schouders er weer onder zet om het
onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
Ook is het gelukt om gisteren in de groepen nog het Kerstfeest te vieren. Wat zijn we blij en dankbaar
dat dit op zo’n korte termijn nog vormgegeven kon worden. Ook hiervoor veel waardering voor de
collega’s. De liederen over de geboorte van Jezus klonken gisteren door de school. In veel klassen
klonk het: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen
zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de
Heere.’ Als we dit mogen geloven dan wordt ondanks alles ook dit jaar Kerst een echt feest!
Alle genoemde data in de nieuwsbrief zijn D.V.
Nieuws vanuit het team
Juf Carolien haar man Gerwin zijn dankbaar en blij dat ze kunnen
vertellen dat ze in verwachting zijn van hun derde kindje. Juist in de tijd
van advent en kerst is het extra bijzonder om dit te mogen beleven. We
we wensen de juf een goede zwangerschap toe en bidden met haar en
haar man dat alles goed mag gaan.
Operatie Thalia
Afgelopen week heeft Thalia uit groep 8 een grote buikoperatie ondergaan. Gelukkig is de operatie
geslaagd. De komende weken zal ze nodig hebben om te herstellen. Het was erg fijn dat ze gisteren
wel bij het Kerstfeest kon zijn. We bidden haar een goed herstel toe.

Sinterklaasviering
Op 4 december hebben we op school het Sinterklaasfeest gevierd. Ondanks
alles was Sinterklaas bereid om bij ons op school een thuiswerkplek in te
richten. Alle groepen van de onderbouw konden even bij hem langs. En zelfs de
kinderen die thuis waren konden op afstand meegenieten. Ook in de
bovenbouw kwam Sinterklaas even langs om de prachtige surprises te
bewonderen.

Kerstviering
Het was even schakelen, maar gelukkig hebben
we in de groepen toch het feest van de
geboorte van Jezus mogen vieren. Veel
kinderen hadden hun mooiste kleren
aangetrokken en samen mochten we zingen tot
eer van onze God. In veel groepen werd er
gezongen:
Ere zij God, in de hoge.
Vrede op aarde en in de mensen een
welbehagen.

Noodopvang tijdens de schoolsluiting
Ook deze keer is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de noodopvang bij ons op school. Deze
zal op het hoofdgebouw plaatsvinden. we merken dat er ontzettend veel gebruik van wordt gemaakt.
Op sommige dagen zitten we met 40 leerlingen op school. Uit de mails die we krijgen is duidelijk dat
deze opvang ook echt nodig is voor veel ouders. Als team gaan we er dan ook voor zorgen dat er
goede opvang is. Wel willen we u vragen als u gebruik maakt van de noodopvang om te kijken of u
eventueel nog andere opvangmogelijkheden hebt. Nogmaals als die er niet zijn gaan we het gewoon
regelen. Hierdoor zullen er wel meer leerkrachten ingezet moeten worden en kan het zijn dat vragen
van leerlingen die thuiswerken op die dag niet gelijk beantwoord kunnen worden. Mocht u zich
hebben aangemeld voor de noodopvang dan ontvangt u uiterlijk vandaag meer informatie hierover
van de leerkracht. Mocht u zich wel hebben aangemeld, maar geen informatie ontvangen dan kunt u
contact opnemen via r.vink@gavescholen.nl.
Tekst van de maand
Wij leren op de Patrimoniumschool elke maand een tekst uit de Bijbel. Voor de maand
januari zal dit de volgende tekst zijn:
‘Zoek de HEERE terwijl hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is’ (Jesaja 55:6)

Verhuisd, nieuw telefoonnummer, nieuw mailadres of uw inlogcode vergeten?
Als u een wijziging wilt doorgeven van uw contactgegevens of u wilt een nieuwe inlogcode voor het
ouderportaal dan kunt u een mail sturen naar c.donkelaar@patrimoniumschool.nl. Zij verwerkt dit in
ons systeem.
Gebedskring
Met huidige maatregelen is het niet mogelijk om als gebedskring bij
elkaar te komen. We beseffen echter wel dat het juist in deze tijd
extra nodig is. Daarom zal de gebedskring in januari digitaal bij elkaar
komen. Dit zal zijn op woensdagavond 6 januari. De contactpersoon
van deze gebedskring is Sharon van Leeuwen:
sharonpach@hotmail.com
Aanmelden nieuwe leerlingen
Mocht u zoon/dochter binnenkort 3 jaar worden en u wilt hem of haar ook aanmelden op onze
school, wilt u dan het inschrijfformulier zo snel mogelijk inleveren? Voor de indeling van de groepen
is het fijn om dit op tijd te weten!
Agenda januari 2020
Datum
21 december - 1 januari
4 januari - 15 januari

Vakantierooster 2020-2021
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Junivakantie
Zomervakantie

Extra vrij voor groep 1-4
26 april - 30 april

Met vriendelijke groet,
Reinier Vink

Activiteit
Kerstvakantie
Thuisonderwijs

Datum
21 december - 1 januari
22 februari - 26 februari
2 april - 5 april
27 april
3 mei - 7 mei
13 mei - 14 mei
24 mei
7 juni - 11 juni
16 juli - 27 augustus

