Uniek nieuws december 2021

Beste ouders en verzorgers,
Nog drie weken en dan begint de kerstvakantie! Laten we hopen dat
we niet eerder dicht hoeven en samen met de kinderen het
kalenderjaar fijn af kunnen sluiten. Ook nu was het weer een jaar dat
veel van ons allemaal heeft gevraagd. Maatregelen die weer
aangescherpt werden, opvang en inval regelen, zelftesten en
testafspraken bij de GGD…..Het vraagt om flexibel te zijn, gezondheid
heel goed in de gaten te houden, niet alleen voor jezelf, maar zeker
ook voor de ander en steeds hopen dat de kinderen en leerkrachten
gezond naar school kunnen en les kunnen krijgen en geven. En zoals
jullie weten zullen we er alles aan doen om het onderwijs door te laten
gaan. Helaas lukt dat niet altijd in deze tijd en vragen we jullie om de
kinderen thuis op te vangen.
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Ik wil jullie dan ook nogmaals bedanken, dat jullie meedenken, regelen en begrip hebben voor,
hoe lastig soms ook!! Ook onze kinderen en leerkrachten, dank jullie wel!!!! We zullen het toch
samen moeten doen.

Sinterklaas
Afgelopen woensdag en donderdag hadden wij in onze school een super mooie tentoonstelling met alle
gemaakte surprises van de kinderen van groep 5/6 en 7/8. Tjonge wat zijn ze daar druk mee geweest en
wat zag het er allemaal mooi uit. Echt cadeautjes met nog een cadeautje erin!!!!!
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Vandaag heeft de Sint ons gelukkig toch nog kunnen bezoeken. De Sint werd vol enthousiasme en een
beetje spanning ontvangen in de kleuterspeelzaal. Om de beurt zijn de groepen bij hem, coronaproof,
langs geweest.

Kerst
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie bij de kalender kunnen lezen dat we de kerstmaaltijd ’s avonds

hebben, zoals we eigenlijk altijd deden. Nu de maarteregelen aangescherpt zijn, kunnen we dat helaas
niet door laten gaan. Maar natuurlijk gaan we er wel iets gezelligs van maken. Het alternatief is dan ook
dat de kinderen woensdag 22 december op school mogen komen in hun mooiste kleren, of kerstpyjama
om samen te ontbijten. We vragen jullie om i.p.v. iets lekkers voor de kerstmaaltijd te maken, om nu
iets lekkers voor jullie eigen kind mee te geven voor het kerstontbijt!! Wij zorgen voor een pakje drinken
en natuurlijk iset lekkers/leuks. Daarna gaan we kerstkaarten maken voor de bewoners van de
Gelderhorst en maken we er een gezellige ochtend van. De leerkrachten zullen jullie nog een mail met
uitgebreide info hierover sturen.
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Vakantie
Ja en dan zullen we op 24 december om 12.00 de deuren sluiten om te gaan genieten van de
welverdiende kerstvakantie en hopen we iedereen weer in goede gezondheid op maandag 10 januari te
zien.

Hartelijke groet,
Heidi Kok

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op donderdag 13 januari 2022
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