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Allebei van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Sinterklaas en allergieën: hap sap hoeft niet mee

Op woensdag 2 december viert Sinterklaas zijn verjaardag. Hij trakteert natuurlijk op pepernoten,
een speculaasje, een mandarijn en siroop of chocolademelk.
Mocht uw kind hier allergisch op reageren dan wil hij graag dat u een voor uw kind geschikt
alternatief op dinsdag bij Lijda afgeeft. Als u het bonnetje inlevert met uw rekeningnummer erop
dan worden uw kosten door de AC vergoed.

En nog meer SInterklaas

Op woensdag 2 december bezoekt Sinterklaas onze school. Helaas mogen we hem niet met alle
ouders, kinderen, juffen, meesters en het nooit-te-overtreffen-Talent-Sinterklaaskoor begroeten.
Sint en een verantwoorde roetveegpiet zullen de school inglippen wanneer alle ouders al aan de
koffie zitten…. Net als u hopen we op een knallende sinterklaas party in 2021 !!!

Kerst

Terwijl de werkgroep Sinterklaas zich de benen uit het lijf loopt, is de werkgroep kerst zich al aan
de zijkant aan het warm draaien.
Omdat nog veel onduidelijk is mbt de Corona regels, kunnen we het volgende al met zekerheid
melden:
Versieren:
Op vrijdag 4 december wordt na schooltijd de Sint uitstraling omgetoverd in een gezellige, warme
Kerstsfeer. Hiervoor worden nog ouders benaderd.
Kerstbomen:
In de kleuterhal en in de klassen komen echte kerstbomen, in de hal hebben we onze houdbare elk
jaar weer op te zetten kerstgigant.
Mocht u op vrijdag 18 december een boom mee naar huis willen nemen in het kader van de
duurzaamheid en hergebruik, dan kunt u dit melden bij Marjan, leerkracht van groep 6.
Foute truiendag:
Dit is natuurlijk geen verplicht item in de garderobe van uw kind. Maar mocht uw kind een foute
trui op school willen laten zien, dan kan dat op dinsdag 15 december. Andere gekke, bijzondere
kersthebbedingetjes zijn natuurlijk ook toegestaan. We denken aan kerstbaloorbellen,
rendiermutsen, een arrefiets, een rode glimmende neus enz.
Kerstknutsels:
In elke groep wordt een kerstlichtje gemaakt in een glazen potje. Per groep kan de uitvoering
verschillen.
Ook gaan de kinderen aan de slag met het schrijven van kerstkaarten die ze mogen geven aan ….
Versierinkjes om de kaart nog leuker te maken, mogen meegenomen worden.
Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de datum, het tijdstip en de precieze inhoud van de
kerstviering. Wanneer dit bekend is, hoort u het van ons.

Aanmelden bijna 4 jarigen

Op weg naar school…

Op 1 februari 2021 wordt bepaald hoeveel medewerkers we in het schooljaar 2021/2022 mogen
aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven
staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar medewerkers
toegewezen.
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2020 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar aan te
melden voor onze school, dan vragen we u dat zo spoedig mogelijk te doen, maar in ieder
geval voor 1 februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk medewerkers
mogen aanstellen. Daarnaast vragen we u mensen in uw omgeving, waarvan een van de
kinderen vóór 1 oktober vier jaar wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen. Hartelijk
dank!
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Schoolschaken

In een aparte bijlage bij de weekbrief vindt u een link met informatie over schoolschaken in de
kerstvakantie. Daar wordt je natuurlijk super slim van.

Sportkennismaking

In Nieuwland zijn er allerlei sport-en danskennismakingsactiviteiten waar alle basisschoolleerlingen
van mogen genieten. Open de link voor meer informatie.

