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Er blijkt soms nog wat
Groep 8 is vandaag op de fiets
Op vrijdag 4 december
onduidelijkheid te bestaan over
naar Bakkum voor hun
hebben we in alle groepen het vertrokken
wanneer een kind thuis moet
jaarlijkse
driedaagse
kamp. We
Sinterklaasfeest gevierd. Sint blijven. Volgens de huidige
wensen ze heel veel plezier en een
werd met een vrachtwagen
richtlijnen mogen kinderen t/m 12
paar onvergetelijke dagen toe!
van Sijs bouwmaterialen naar jaar die verkouden zijn, gewoon
naar school komen. Ook als een
school gereden. Vervolgens
gezinslid in afwachting is van de
ontving Sinterklaas de
groepen 1 t/m 5 om beurten uitslag van een test, mogen
kinderen naar school komen, mits
in het theater, waar de
zij klachtenvrij zijn. Alleen als zij
kinderen hem een tekening
koorts hebben, of als een gezinslid
konden overhandigen, een
koorts heeft, blijft het hele gezin
optreden verzorgden of iets
thuis. Als er binnen het gezin
konden vertellen. Natuurlijk
sprake is van een corona
had Sinterklaas een cadeautje besmetting blijft het hele gezin
mee voor iedereen!
thuis. Bij twijfel kunt u altijd even
bellen met school.
In de groepen 6 t/m 8 werd

veel plezier beleefd aan het
uitpakken van de surprises en
het voorlezen van de
gedichten die de kinderen
voor elkaar gemaakt hadden.
Dank aan alle ouders voor het
snel verlaten van het
schoolplein! Dankzij uw
medewerking hebben wij er
een fantastische feestdag van
kunnen maken.

KERSTM USICAL

CORONA

Helaas is het dit jaar niet
mogelijk om de kerstmusical
voor ouders en andere
belangstellenden op te
voeren. We zullen de musical
filmen en aan de ouders van
de leerlingen van groep 7
mailen. Zo kan er thuis tóch
meegenoten worden van de
uitvoering van 'Het meisje met
de zwavelstokjes'.

agna.

AGENDA
Do 17 dec

Kerstviering ( zie verderop deze nieuwsbrief)

Vr 18 dec

12.00 uur school uit, Kerstvakantie

Ma 4 jan

Start school

vanaf ma 11 jan

Start Cito toetsen

Do 21 jan

Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij

KERSTFEEST

KERSTVIERING
Om de drukte rondom school tijdens
het kerstfeest zoveel mogelijk te
spreiden, vragen wij u uw kind in een
tijdsblok te brengen en te halen.:

Volgende week donderdag 17 december vieren wij het kerstfeest op

16.50 uur: achternamen A t/m HL

groepen.

17.00 uur: achternamen I t/m P

Wij vragen alle kinderen dit jaar uit hygiëne overwegingen om hun

17.10 uur: achternamen Q t/m Z

eigen, feestelijke kerstmaaltijd mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan:

Wij verzoeken u zich aan deze tijden
te houden, en ook direct weer naar
huis te gaan als u uw kind heeft
gebracht.
We gebruiken vanavond de volgende
ingangen:
Groepen 1-2-3: via de sluis
Groep 4-5: middenbouw ingang
Groep 5-6: hoofdingang
Groepen 7-8: ingang Bosplein

school met een kerstdiner. Dit jaar moeten wij dit iets anders dan
gebruikelijk organiseren om aan alle corona maatregelen te kunnen
voldoen. Zo kijken we de kerstmusical van groep 7 al overdag, in twee

lekker (kerst)broodje met (luxe) beleg, pannenkoek, bladerdeeghapje,
een gevulde wrap etc. Zij nemen dit mee op een feestelijk bord en
nemen ook eigen bestek mee. School zorgt voor wat te drinken en een
toetje. De kinderen hoeven geen beker mee, die krijgen ze van school.
Wilt u een plastic tas meegeven wanneer uw kind geen wegwerpbord
en -bestek meekrijgt? Wij zorgen ervoor dat het bord en bijbehorend
bestek weer met uw kind mee naar huis komt.
De avond wordt natuurlijk extra feestelijk als iedereen in zijn mooiste
kleren naar school komt!
We wensen iedereen heel veel plezier en we gaan er een feestelijke
avond van maken!

Bij iedere ingang zal een hulpouder
staan om uw kind welkom te heten,
de leerkrachten wachten op uw kind
in de klas.
De kinderen kunnen weer opgehaald
worden op de volgende tijden:
18.30 uur: achternamen A t/m H
18.40 uur: achternamen I t/m P
18.50 uur: achternamen Q t/m Z
Wilt u op de volgende plaatsen
wachten op uw kind?
Groep 1-2-3A bij het speelhuisje
Groep 1-2-3B bij zand/waterbak
Groep 1-2-3 C bij de kleuterschuur
Groep 4-5 bij de stenen bank
Groep 5-6 bij de rekstokken
Groep 7-8A bij de graffitimuur
Bosplein
Groep 7-8B bij het klimrek
Bosplein

OUDERCONTACT
Door de corona maatregelen hebben we op dit moment anders en misschien minder - contact met u. Via de nieuwsbrief en Parro
proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van
alles wat er in school gebeurt. Heeft u een wens of een idee hoe
we in deze ongebruikelijke tijd (nog) beter contact met u kunnen
houden? Mail (directie.wulfram@skowf.nl) of bel (0226-355843)
ons gerust! We horen graag hoe we de verbinding met u in stand
kunnen houden.

