Nieuwsbrief nr.4
December 2020
Belangrijke data:
• 4 december Sinterklaasviering op school
• 11 december Voorlopig advies VO groep 8 mee
• 18 december kerstviering op school
• 18 december alle leerlingen om 12:00 uit, start kerstvakantie!
• 4 januari Kriebelcontrole
• 7 januari Start naschoolse Mad science lessen (bij voldoende aanmeldingen)
• 14 januari Inloopspreekuur jeugdprofessional 13:00-15:00
• 15 januari Schriften mee naar huis
• 19 januari MR vergadering 19:30
• 26 januari OR vergadering 20:00
• 27 januari Studiedag groep 1 t/m 8 vrij !!
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn dat u weer even de tijd neemt om onze nieuwsbrief te lezen.
Zo blijft u toch goed op de hoogte van alles wat er gebeurt op onze mooie school. Want zeker in december is
het een drukste van jewelste in onze groepen. Ik neem u graag mee naar de activiteiten in de decembermaand
op school en binnen onze peutergroepen.
Veel leesplezier!

Sinterklaasviering op De Appel.
Deze week is het weer zover. Op vrijdag 4 december gaan we het grote kinderfeest vieren. Het zal wat anders
gaan dan voorgaande jaren vanwege de geldende maatregelen, maar we zorgen ervoor dat het desondanks
een onvergetelijk feest zal gaan worden.
Onze gasten zullen we ontvangen zonder de aanwezigheid van
ouders, dit is jammer, maar we kunnen dan simpelweg de
afstand onderling niet waarborgen.
De groepen 1 t/m 4 zullen een bezoekje brengen aan het
speellokaal. De kinderen maken geen fysiek contact (dus geen
high five, handjes geven enz.) Er zal ook geen strooigoed zijn.
Uiteraard is er voor iedereen wel een andere lekkernij geregeld
en zal er vooral veel plezier gemaakt gaan worden.
Zo heeft bijvoorbeeld iedere groep in de afgelopen weken een
pietendans geoefend met meneer Sjoerd, die we ook vrijdag
weer met elkaar zullen gaan dansen.
Groep 5 t/m 8 viert het Sinterklaasfeest in de eigen groep. In groep 6 t/m 8 gebeurt dit met surprises en
gedichten. We hebben veel mooie knutsels voorbij zien komen op het plein!

Kerstfeest
Ook het kerstfeest zal absoluut anders zijn dan andere jaren. Samen met de ouders van de ouderraad is er
gekeken naar wat er wel kan, binnen de geldende maatregelen. Zo wordt het eten op school (ontbijtje) dit jaar
door de school en de ouderraad geregeld en zal het kerstfeest in de eigen klassen gevierd gaan worden in de
ochtend in plaats van de avond (18 december). U ontvangt over de precieze invulling nog een brief van de
kerstcommissie via Mijnschoolinfo.
Het kerstfeest is een feest van delen en ook dit jaar willen wij dit weer uitdragen door in te zamelen voor de
voedselbank. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat ook gezinnen die het financieel niet breed hebben iets
extra’s hebben om naar uit te kijken. Ook over deze actie hoort u binnenkort meer.
We zullen foto’s met u delen via Klasbord en facebook, zo kunt u er toch een beetje bij zijn.
Schooltijden
Velen van u hebben inmiddels de vragenlijsten over de schooltijden ingevuld. Hartelijk dank hiervoor. Mocht u
dit nog niet hebben gedaan, het kan nog steeds!
In januari zullen de uitkomsten van het vragenonderzoek worden besproken in de medezeggenschapsraad en
zullen wij u op de hoogte brengen van het vervolg wat we hieraan zullen gaan geven.

BSO De Appel
Met ingang van 1 januari 2021 start Kober kinderopvang met het aanbod van buitenschoolse opvang.
En dat allemaal in een spiksplinternieuwe, frisse omgeving!
De kinderen zijn welkom op de Bso .
Voorschools: vanaf 07.30 uur waarnaar de pedagogisch medewerker de kinderen naar hun eigen klas brengt
Of na schooltijd vanaf 15.15 uur tot 18.30 uur.
Voor meer informatie kun je terecht bij Unitmanager Irma Machielsen: imachielsen@kober.nl
of 06 – 11 64 14 91

Nieuws uit de peutergroep
Sinterklaas
Tijdens de Sinterklaasweken hebben de peuters gespeeld met de stoomboot en de Sint- en Pietpoppen. Er zijn
schoentjes geknutseld, en die zijn door Sinterklaas zelfs gevuld met speculaaspoppen. Iedereen heeft ook een
mooie Pietenmuts gemaakt.
Twee echte Pieten zijn met de kinderen komen gymmen, en een week later ook nog komen dansen. Een beetje
spannend, maar vooral heel leuk.
Verbouwing
Nu de verbouwing klaar is kunnen de peuters weer fijn, en rustig spelen in de mooie lokalen. De ouders hebben
inmiddels ook allemaal een kijkje kunnen nemen, zodat ze konden zien waar de kinderen nu spelen en eten.
Kerst
De laatste weken van dit jaar staan in het teken van Kerst. We zetten de boom in de klas, en gaan hem samen
mooi versieren. Hiervan zullen we uiteraard foto’s in de ouderapp zetten.
Het Kerstfeest zelf zal dit jaar ook anders dan anders zijn. Geen buffet met de ouders erbij, maar we gaan het
extra gezellig maken met de kinderen samen.

Tot slot

Vanaf 18 december 12:00 uur, zijn we allemaal weer heerlijk
twee weken vrij. Wij wensen u heel erg fijne feestdagen en
een mooie start van een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar!
Tot ziens op 4 januari 2021!

