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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Genietend van de mooie herfstkleuren gaan we langzaamaan alweer richting Sint en Kerst. Meer
hierover in deze nieuwsbrief.
Let op: woensdag 18 november mogen de kinderen hun schoen mee naar school nemen.
Lied van de maand. In de maand november hebben we weer nieuwe liederen van de maand, t.w.
Psalm 75: 1 uit het Liedboek 2013 ‘U alleen, U loven wij’ en ‘Heer onze Heer’ van Oké4Kids.
Presentatie MAF – zendingsdoel van dit schooljaar. Donderdag 5 november
was Theo van der Schelling op school aanwezig. Hij heeft de kinderen verteld
over de MAF en over het werk dat hij (en zijn gezin) hopen te gaan doen in
Indonesië. De kinderen luisterden geboeid naar wat er verteld werd en ook de
filmpjes waren erg leuk om te zien. We hopen dat het zien van deze
presentatie voor de kinderen (en voor u) een extra stimulans is om samen dit schooljaar geld in te
zamelen voor de MAF. In elke groep staat een zendingsbus waar het geld in gedaan kan worden.
Op de website zijn meer foto’s van de presentatie te zien. Meer informatie over de fam. Schelling en
de MAF is te lezen in de folder die de kinderen mee hebben gekregen.
Lesvrije middag. Op donderdag 19 november zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De leerkrachten
hebben dan een lesvrije middag waarop zij o.a. allerlei administratieve werkzaamheden verrichten.
Sint en Kerst in tijden van Corona. Het is en blijft het gesprek van de dag, Corona of zoals het
officieel heet Covid-19. Gelukkig is er nu ook positief nieuws te melden. Het aantal besmettingen
neemt behoorlijk af en bovendien lijkt er een vaccin gevonden te zijn dat ons kan beschermen. Dit
betekent niet dat we meteen allerlei maatregelen kunnen terugdraaien. Want juist door die
maatregelen merken we nu dat het aantal besmettingen daalt. Nog even volhouden dus.
Positief is ook dat er geen discussie is over de basisscholen. Indien er geen extreme besmettingen
plaatsvinden, blijven deze gewoon open! We hoeven ons daar geen zorgen over te maken. De
maatregelen die we op school genomen hebben blijven voorlopig wel gelden. Vooruitkijkend naar
Sinterklaas en Kerst moeten we hier rekening mee houden. Beide feesten gaan wel door, maar in
aangepaste vorm.
Sinterklaas zal niet groots met publiek worden binnengehaald en in de school zal hij zich met zijn
pieten minder verplaatsen. Kerst kunnen we dit jaar niet in de kerk vieren. Kerst vieren we dit jaar op
school. En helaas zien we geen andere mogelijkheid dan de kerstviering
overdag te laten plaatsvinden. Bij een avondviering wordt het rondom de
school als u uw kinderen komt ophalen te druk en komt de
anderhalvemetermaatregel in gevaar. Vandaar dat we als team afgesproken
hebben kerst dit jaar op vrijdagochtend 18 december in de eigen groep te
vieren.
Hopelijk slaat het vaccin aan en wordt het Coronavirus teruggedrongen zodat we volgend jaar
activiteiten zoals Startdienst en Kerst weer met elkaar kunnen vieren zoals we dat gewend waren.

Zover is het nu helaas nog niet. Nu blijven we met elkaar alles doen om het virus onder controle te
krijgen.
Bericht van de Sint. Sint heeft ons laten weten dat hij, vanwege corona, niet op het schoolplein
aankomt. Hij zorgt er wel voor, dat hij 4 december op tijd op school is, zodat we het
feest wel met de kinderen kunnen vieren.
Op woensdag 18 november mogen alle kinderen hun schoen mee naar school nemen,
graag voorzien van een naam.
Ook hebben we besloten mee te gaan doen met de roetveeg Piet. Alle Pieten die
komen, zijn dus niet helemaal zwart geschminkt. Zou u daar rekening mee willen
houden, als uw kind ook geschminkt op school wil komen? We willen de kinderen de gewone liedjes
aanleren, maar wel met een aangepaste tekst. In een latere mail vertellen we u hier meer over.
De surprise avond gaat niet door, ook vanwege de corona maatregelen. De surprises voor de
kleutergroepen zijn gemaakt door Cado&Zo. We hopen op een heel fijn feest met elkaar!
Pleinsport. Het ABC-Team organiseert ieder jaar naschoolse pleinsport activiteiten voor alle kinderen
die op school zitten. Meester Noah &Laurens verzorgen voor de kinderen een tal van leuke
activiteiten(spellen). De kinderen kunnen voetballen, hockeyen of tikspellen spelen. Zie de flyer voor
meer informatie.
Bijlage:
- Flyer Pleinsport
Agenda:
Woensdag 18 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 18 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Donderdag 14 januari

Vanaf 12.00 uur
08.30 uur

Kinderen schoen mee naar school
Lesvrije middag – de kinderen zijn ’s middags vrij
Sinterklaas – Continurooster tot 14.00 uur
Kerstviering in alle groepen op school
KERSTVAKANTIE
Studieochtend & lesvrije middag- de kinderen zijn
de hele dag vrij.

Een hartelijke groet, mede namens het team & de directie,

Marianne Krabbendam

