Agenda

Nieuwsbrief Schooljaar 2021-2022 04

23 november: M argemiddag, leerlingen om 12.00 uur
vrij
23 en 25 november: Gezondheidsonderzoek GGD
groep 7
26 november: W ieltjesdag

2 december: Sinterklaasviering op school
22 december: Kerstdiner
24 december: M argemiddag, leerlingen om 12.00 uur

Coronamaatregelen
Tijdens de persconferentie van
afgelopen vrijdag 12 november
zijn wederom strengere landelijke maatregelen aangekondigd. Niet specifiek voor het
onderwijs, maar dat neemt niet
weg dat we ons verantwoordelijk voelen om hierop te anticiperen en dat we voorzichtig
willen blijven. Afgelopen maandag hebben we informatie over
de coronamaatregelen op ons
ouderportaal geplaatst.

School gezellig versierd
De gangen in onze school zijn
alweer helemaal in decembersferen gebracht. Voor de lampionnenshow zijn overal weer
de lampjes opgehangen en die
worden na Sinterklaas aangevuld met de kerstdecoratie.
Het ziet er fantastisch en gezellig uit. We bedanken de
ouders van de ouderraad voor
het versieren van de school,
DANK JULLIE WEL!

Margemiddag 23 november,
leerlingen om 12.00 uur
vrij!
Dinsdag 23 november hebben
we een margemiddag. De leerlingen zijn die middag om
12.00 uur vrij. Het team heeft
dan een studiemiddag met als
thema bewegend leren.

Schoolfruit
Deze week is de eerste levering van het schoolfruit. Het
fruit is goed ontvangen door
de leerlingen, er werd goed
gesmuld.
We plaatsen wekelijks een bericht op het ouderportaal
waarin we aangeven welk fruit
we de week erop aan de kinderen aanbieden.

Margemiddag 24 december,
leerlingen om 12.00 uur
vrij!
Vrijdagmiddag 24 december
hebben we een margemiddag.
De leerlingen zijn die middag
om 12.00 uur vrij, de kerstvakantie start om 12.00 uur.
Lampionnenshow
Dinsdag 9 november vond de
lampionnenshow plaats.
We kijken terug op een geslaagde avond.
Fijn om iedereen weer even
te kunnen ontvangen!

groepen 5 t/m 8 geven een
eigen invulling aan het Sinterklaasfeest. De leerkrachten informeren hierover.
Alle groepen krijgen gedurende de ochtend diverse versnaperingen.
Graag wel gewoon fruit/ drinken/ lunch meegeven.
We hanteren deze dag de
reguliere schooltijden.
Kerstviering
De kerstviering
vindt (onder
voorbehoud van
de coronamaatregelen) plaats
op woensdag 22
december. Alle
ouders/ verzorgers ontvangen
binnenkort informatie over de
kerstviering.
Op vrijdag 24 december
wordt er geen lesrooster gevolgd, maar zal iedere groep
het kalenderjaar in de eigen
groep afsluiten.
De kerstvakantie start vrijdag
24 december om 12.00 uur.

Wij wensen
iedereen een fijn
weekend toe!
Vriendelijke
groeten,
Team
Kindcentrum
Valkenhorst

Sinterklaasviering
De sinterklaasviering vindt
plaats op donderdag 2 december. Onder voorbehoud van de
coronamaatregelen, komt Sinterklaas met zijn Pieten langs
op school. Sinterklaas komt
langs bij de peuteropvang en
bij de groepen 1 t/m 4. De

