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Terugblik Sinterklaasfeest
Vorige week vrijdag hebben we samen met de kinderen het
Sinterklaasfeest gevierd. De aankomst was dit jaar wat
minder spannend dan voorgaande jaren, maar zeker net zo
leuk! In de onderbouw ging de Sint de klassen rond en werd
hij goed vermaakt door de leerlingen met onder andere:
dansjes, liedjes, gedichtjes, hoorspelletjes, Sinterklaas bingo,
acrogym en nog veel meer verrassende optredens. De Sint
genoot hier zichtbaar van!!! Hij is ook nog op bezoek geweest
bij de bovenbouw, daar stond hij versteld van de prachtige
surprises die de kinderen voor elkaar gemaakt hadden.
Hartelijk dank voor uw komst Sinterklaas en we zien u
volgend jaar graag weer op De Woert.
Kerstviering 2020
Dit jaar gaat onze kerstviering er anders uitzien
dan voorgaande jaren, dit in verband met de
Corona-maatregelen. De kerstviering op
donderdag 17 december komt helaas te vervallen
en de kinderen gaan op deze dag gewoon tot
14.30 uur naar school. Gelukkig hebben we een
mooi alternatief gevonden!
De viering vindt nu plaats op dinsdagmorgen 15
december in de Hesselerhof. Hier gaan de kinderen
een interactieve kerstvoorstelling bijwonen van Tijl
Damen “Als ik Kerst mis”. Groep 1 t/m 4 gaat naar de voorstelling kijken van 9.20 tot
10.00 uur en groep 5 t/m 8 van 11.00 tot 11.40 uur. We zouden het erg leuk vinden als
de kinderen, deze dag, op hun kerstbest naar school komen! De kinderen moeten op deze
dag gewoon eten en drinken meenemen voor de pauzes en de kinderen zijn om 14.30 uur
vrij. In de app zullen foto’s worden geplaatst door de leerkrachten.
Op vrijdag 18 december begint de kerstvakantie
voor alle kinderen om 12.00 uur.

Bijzondere tijd
We leven nog steeds in een bijzondere tijd, waarin het coronavirus voor sommigen van
ons wel heel erg dichtbij komt. Dit geldt voor zowel de kinderen, de ouders en de
leerkrachten, zoals u afgelopen week gemerkt heeft. Tot op heden is het ons nog steeds
gelukt om vervanging te krijgen om de groepen te kunnen bemensen. Wij kunnen u
echter niet garanderen dat dit de komende periode ook nog gaat lukken. Hier doen wij
uiteraard wel ons best voor.
Kinderen blijven thuis tot de uitslag van de coronatest bekend is
Nogmaals een vriendelijk en dringend verzoek om de kinderen thuis te houden wanneer
een gezinslid zich heeft laten testen op corona. Iedereen blijft thuis tot de testuitslag er is,
ook de kinderen.
Boeken uitlenen
Op maandag 14 en dinsdag 15 december kunnen de kinderen op school in de bieb boeken
lenen voor thuis. Zou u uw kind(eren) aanstaande maandag en dinsdag een extra stevige
tas mee willen geven. In de eerste week na de kerstvakantie kunnen de kinderen de
boeken weer inleveren bij de eigen leerkracht.
Parkeren/kinderen afzetten
Het valt ons op dat er zich nog regelmatig onveilige situaties voordoen op de
parkeerplaats, dit gebeurt tijdens het brengen en halen van de kinderen. De politie kijkt
de komende periode met ons mee naar het parkeergedrag en zij zullen ons tips geven om
dit in goede banen te leiden. Het is u misschien ook opgevallen dat er een paaltje is
geplaatst bij de ingang van de school, hiermee voorkomen we dat auto’s voor de ingang
van de school parkeren. Ook de kinderrraad buigt zich inmiddels over dit onderwerp en ze
vergaderen over effectieve oplossingen. We zullen u hier in het nieuwe jaar verder over
informeren. Voor nu een vriendelijk en dringend verzoek om te parkeren in de daarvoor
bestemde vakken, hierdoor zal de situatie al een stuk veiliger en overzichtelijker worden
voor de kinderen.
Ophalen van de kinderen
Het is soms erg ‘gezellig’ voor de ramen van groep 1-2b en groep 3. Wanneer de kinderen
opgehaald worden staan er regelmatig jongere broertjes en zusjes voor de ramen van
deze lokalen. U kunt zich voorstellen dat dit erg afleidt voor de kinderen in de groep die
op dat moment nog les hebben. Zou u erop willen letten dat jongere broertjes en zusjes
op de afgesproken plek blijven wachten totdat de schoolgaande kinderen naar buiten
komen? Alvast hartelijk dank hiervoor.

We wensen iedereen een hele fijne
kerstvakantie met veel plezier,
gezelligheid, gezondheid en
ontspanning. Op deze manier moet het
lukken om op maandag 4 januari
allemaal weer met frisse moed te
kunnen starten.
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