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De jarigen van de komende week
Vigo, Ilse, Jurgen
Agenda
14 december
Nascholing team: alle leerlingen om 12 uur vrij
22 december
Kerstmaaltijd
24 december
Alle leerlingen om 12 uur vrij.
25 december- 9 januari Kerstvakantie
Alle activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen.
U kunt de activiteiten ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Sinterklaasviering 3 december
Wat hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gehad!
De sleutel van de pakjeskluis is nog steeds niet gevonden. Gelukkig had Sinterklaas daarvoor een
oplossing bedacht. Hij had snel in de regionale winkel cadeautjes gekocht en in het winkeltje van
Sinterklaas neergelegd. Voor dit winkeltje mocht de Sint tijdelijk het “Bercoper Schaartje” gebruiken.
Tijd om in te pakken had de goede oude Sint niet meer, maar dat was geen probleem!
Sinten zijn beide Pieten hebben alle kinderen op het pleintje ontvangen. Daar hebben de groepen 1-4
een tijdje met hem kunnen praten, liedjes gezongen, dansjes gedaan. Ondertussen mochten er
groepjes kinderen met Pieta mee om in het winkeltje zelf hun cadeautje uit te zoeken. Ze konden te
kust en te keur uit kiezen! Dat was al een feest op zich. Natuurlijk ontbraken de zakjes pepernoten
niet!
Ondertussen waren de groepen 5-8 druk bezig met het uitpakken van de prachtige surprises. Wat
was er weer veel werk verricht! Fijn hoor! Ieder had op zijn/haar eigen manier er iets moois van
gemaakt. Sint en Piet hebben bij deze groepen een raamvisite gedaan. Nadat iedere groep een
groepscadeau had ontvangen en de zakjes pepernoten waren uitgedeeld gingen Sint en Piet snel
verder. Piet heeft nog een cadeautje bij het enige zieke kind van onze school gebracht, zodat zij ook
nog kon genieten van dit mooie kinderfeest.
Ieder die heeft geholpen om er zo’n mooi feest van te maken, hartelijk dank!

Vrije middag
Op dinsdag 14 december zijn alle leerlingen om 12 uur vrij i.v.m. een teammiddag.

Corona
Bijna iedere week komen er weer andere maatregelen in het nieuws. Zo is gisteren juist bekend
geworden dat de zelftesten thuis ook als graadmeter voor infectie gebruikt kunnen worden. Mocht

uw kind LICHTE klachten hebben, dan wordt u gevraagd om een zelftest af te nemen. Is deze test
negatief dan mag uw kind naar school. Bij een positieve zelftestuitslag wordt u verzocht om
vervolgens een test bij de GGD te laten afnemen.
De leerlingen van groep 6-7-8 ontvangen binnenkort zelftesten voor de weken tot aan de kerst.
Gevraagd wordt om 2 x per week een zelftest uit te voeren bij deze leeftijdscategorie, ook als er geen
klachten zijn. Het komt regelmatig voor dat een leerling geen klachten heeft en toch positief is. Door
regelmatig zelftesten af te nemen kan een besmetting snel in beeld worden gebracht. Voor de
duidelijkheid: wij nemen geen testen op school af. We verwachten dat alle ouders van deze
leerlingen de zelftesten thuis afnemen.
Voor de leerlingen van groep 6-7-8 verwachten we volgende week de zelftesten van het ministerie
binnen te krijgen. In de week voor de kerstvakantie volgt een volgende levering. Dan moet er
voldoende zijn om in januari door te komen. De testen worden aan de leerlingen uitgedeeld.

Kerstviering
Op woensdag 22 december staat onze traditionele kerstmaaltijd gepland. Ook dit jaar vragen we uw
hulp om lekkere hapjes voor deze maaltijd te mkaen. Volgende week hoort u meer hierover.
We hoipen natuurlijk dat het dit jaar door kan gaan. Vorig jaar kwam de lockdown erg onverwachts
en moesten we dit afzeggen. Mocht tijdens de persconferentie van 14 december toch blijken dat de
school een week eerder dicht moet, dan willen de kerstmaaltijd graag houden op 15 december.
We hopen dat u daarmee rekening wilt houden als u zich opgeeft om hapjes te maken.
Daar er geen externen op school mogen komen, vervalt de spelletjesochtend. De leerkrachten
bedenken een alternatief programma. Volgende ontvangt u de benodigde Kerstinfo.

Allemaal een fijne Sinterklaas toegewenst!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 9 december 2021

