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ALGEMEEN

TSO
Ten aanzien van de TSO hebben wij twee nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, namelijk: Rik van
Veldhuizen en Regien Braakhekke. Rik zal iedere dinsdag en donderdag er zijn voor de TSO en Regien
iedere vrijdag. Wij zijn erg blij dat Rik en Regien er zijn en wensen ze veel plezier en succes.
SCHOOLPLEIN
Na schooltijd maken vele kinderen gebruik van het schoolplein om lekker te spelen. Dit begrijpen wij
volkomen. Echter bemerken wij wel dat er regelmatig rommel achter blijft op het plein, dat er soms
materialen worden vernield en kleine brandjes worden gesticht. Wij willen u vragen, wanneer u iets ziet
gebeuren, kinderen hierop aan te spreken of dit door te geven aan school. Op deze manier houden we
samen ons schoolplein mooi en een fijne plek om te spelen.
VOORTGANG INNOVATIEPRIJS
Graag willen we u kort meenemen in de voortgang rondom de uitvoering van onze plannen in verband
met de door ons gewonnen Innovatieprijs. Onze inzending is erop gericht om een media- en
cultuurlokaal in te richten.
Na het winnen van deze prijs hebben wij onze plannen uitgezet en loopt het proces op de achtergrond
nog steeds door. Mede door het corona-virus zijn wij echter nog niet tot de concrete uitvoering van ons
plan gekomen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit via de nieuwsbrief weten
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SINTERKLAAS EN KERSTVIERING
De feestdagen komen er weer aan. Graag informeren wij u hoe deze feesten op school Noord gevierd
worden rekening houdend met de coronamaatregelen en richtlijnen vanuit onze stichting die op dit
moment gelden.
Sinterklaas
Donderdag 3 december komt Sinterklaas op school. In de jaarkalender staat 4 december, maar vanwege
een drukke agenda van de Sint hebben wij dit moeten verplaatsen. Hij zal in de loop van de ochtend op
school aankomen. Groep 1 t/m 4 viert Sinterklaas in de hal. Groep 5 t/m 8 heeft inmiddels lootjes
getrokken. Zij maken een surprise en gedicht. Het is de bedoeling dat de surprises, volgens de gestelde
richtlijnen, 48 uur van tevoren op school moeten zijn. Dit houdt in dat de surprises dinsdag 1 december
’s ochtends meegenomen moeten worden. Wij vragen u hier rekening mee te houden. De surprises
worden in een leeg lokaal gezet.
Alle leerlingen gaan donderdag 3 december de gehele dag naar school.
Vrijdag 4 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Kerst
Donderdag 17 december wordt kerst gevierd op school. In verband met de coronamaatregelen mag dit
op dit moment niet ’s avonds. De kerstviering vindt dit jaar dan ook onder de gewone schooltijd plaats,
de leerlingen gaan van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. In verband met de coronamaatregelen mogen
er op dit moment ook geen hapjes vanuit huis mee worden genomen. Het buffet, zoals u dit gewend
bent, kan hierdoor niet doorgaan.
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat wij wel samen wat gaan eten. Wat dit is, blijft nog even een verrassing.
De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee naar school te nemen. Deze dag zullen wij verder op een
speciale kerstmanier gaan invullen.
Vrijdag 18 december start voor alle leerlingen om 12.00 uur de kerstvakantie.
Wij beseffen ons dat de vieringen anders lopen dan voorgaande jaren, maar in overleg met OR, hebben
wij er toch een mooie en feestelijke invulling van kunnen maken. Hopend op uw begrip hiervoor.
MAANDKALENDER

3 december

Sinterklaasviering

17 december

Kerstviering + Klasse!Show groep 5

12 januari

MR vergadering
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