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17 en 18 december
Donderdag 17 december hebben de leerlingen in
de ochtend les en zijn alle leerlingen om 12:00
vrij! De kerstviering is donderdag 17 december
van 17:00 tot 18:00. We eten op school met alle
leerlingen, school regelt het (voorverpakte) eten.
Vanwege alle corona maatregelen kan er helaas dit
jaar geen eten van thuis worden meegenomen
en/of thuis worden gemaakt.

Ukke-Pukken en Toverdroom op Westerkim
In de bijlage ziet u een flyer van de UkkePukken en De Toverdroom.
De Ukke-Pukken (Peuterspeelzaal) zijn hier vast
al bij iedereen bekend. Per 1 januari 2021 zal De
Toverdroom ook een Kinderdagverblijf openen
in ons gebouw!
In de flyer kunt u alle benodigde informatie
vinden.

We willen u vragen om de leerlingen van groep 4
t/m 8 bij het hek af te zetten, de anderhalve meter
afstand te bewaren en gelieve gebruik te maken
van een mondkapje.

Activiteiten na school
Uw kind heeft informatie mee naar huis
gekregen over gratis activiteiten na schooltijd.
We willen u vragen om dit goed door te lezen
en te promoten bij uw kind. We hopen dat de
kinderen na het weekend de ingevulde
formulieren meenemen naar school. U krijgt
nog voor de kerstvakantie te horen of uw kind
kan deelnemen aan de activiteit. We zijn heel
trots op het aanbod en hopen dat de kinderen
ook enthousiast zijn!

De kleuters en groep 3 mogen via de deur van de
kleuteringang naar binnen. U mag uw kind brengen
tot aan de deur. Graag ook hier de anderhalve
meter afstand bewaren en gelieve gebruik te
maken van een mondkapje.
Wilt u aan uw kind meegeven: een bord, bestek
(mes, vork, lepel) en een beker. Eventueel alles
voorzien van een naam.
Vrijdag 18 december hebben de leerlingen in de
ochtend les en zijn ze om 12:00 vrij.
Hierna is het kerstvakantie!
Op maandag 4 januari 2020 zien wij alle kinderen
graag weer om 8:30 op school.

Corona
Het is begrijpelijk dat u zich als ouder zorgen
maakt over besmettingen op de school van uw
kind. Helaas hebben we de laatste week ook te
maken met afwezigheid van leerkrachten. In
allebei de gevallen heeft de leerkracht gelukkig
geen corona.
Ik wil u laten weten dat wanneer er een
medewerker of leerling van onze school wel een
positieve test heeft ik dit u zal laten weten. U
moet dan namelijk nog alerter zijn op
kenmerken van corona bij uw kind(eren). Wij
zullen u dus goed informeren en vragen u om
dat naar ons toe ook te doen. Is uw kind ziek, of
zijn er gezinsleden positief getest laat het ons
weten. In de bijlage van deze nieuwsbrief is de
laatste beslisboom toegevoegd.
Mondkapje
Vanwege corona willen wij u vragen alleen de
school binnen te komen op afspraak en mét
mondkapje.

Kanjertraining
Op school wordt gewerkt met de methode
kanjertraining. Een mooie manier om aandacht te
besteden aan de sociale en emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Een aantal
studiedagen voor het team stonden in het teken
van kanjertraining. Een deel van de leerkrachten
had het certificaat al, maar sinds afgelopen
studiedag hebben ook juf Joyce, juf Benthe en juf
Claudia het certificaat behaald!

Jarig!

We feliciteren:
17 december: Erdem Citak (groep 8)
19 december: Djenna Snoeren (groep 1-2-3)
19 december: Juf Benthe
22 december: Ediz Cemrek (groep 1-2-3)
25 december: Nikhil Rai (groep 8)
1 januari: Abdul Zaza (groep 6-7)
1 januari: Sima Zaza (groep 6-7)
6 januari: Shahd Al Bettar (groep 4-5)
10 januari: Ariam Tesfladet (groep 4-5)
10 januari: Said Zaza (groep 4-5)
13 januari: Ravish Sohanpal (groep 6-7)
14 januari: Gracjan Chrastek (groep 6-7)
Kalender
17 december: kinderen 12.00 vrij
17.00 – 18.00 kerstdiner
18 december: kinderen 12.00 vrij
19 december t/m 3 januari: kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 januari

