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KERSTVIERING

I.v.m. corona ziet het kerstfeest er anders uit dan voorgaande jaren, maar wordt het zeker
niet minder leuk! In de groepen is het nu al erg gezellig met alle kerstversiering.
Het kerstfeest is op donderdag 23 december a.s. De kinderen komen om 9.30 uur op
school in hun mooiste kleding, het feest duurt tot 15.00 uur.
Mocht de starttijd van de schooldag voor u een probleem zijn, neem dan even contact op
met de leerkracht van uw kind. Uw kind kan dan op de reguliere tijd naar school komen.
We vieren het kerstfeest met een lunchbuffet.
Dit buffet wordt, net als ieder jaar, door u als ouders verzorgd. De kinderen maken met de
groep een menu. U kiest één van deze gerechten en brengt deze via de patio van de klas
van uw kind om 11.30 uur op school.
Voor de lunch moeten de kinderen een eigen bord, bestek en een beker meebrengen.
Graag met de naam van uw kind erop.
Van 13.30 uur tot 15.00 uur vindt een kerstconcert plaats door en voor de kinderen. Iedere
groep zal een onderdeel verzorgen. We proberen voor u (en de groepen die meekijken
vanuit de klas) een livestream te verzorgen, zodat u mee kunt genieten van de optredens.
Wij hebben veel zin in het kerstfeest, voor vragen kunt u terecht bij juf Clarens of juf Suzanne.
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AANMELDEN SCHOOLJAAR (2021-2022/2022-2023)
Na de kerstvakantie starten scholen al met nadenken over hoe het volgend schooljaar eruit
gaat zien. Om een goed beeld daarvan te krijgen is het belangrijk te weten hoeveel
kinderen instromen gedurende de rest van het schooljaar.
Daarom bij deze het verzoek om hierover contact op te nemen met school. Graag geven
we u en uw kind een rondleiding door ons prachtige IKC. Vervolgens kunt u de
aanmeldformulieren invullen. Volgens de huidige wet- en regelgeving zijn kinderopvang en
onderwijs 2 verschillende branches, voor beiden gelden aparte aanmeldformulieren. Het is
dus niet zo dat indien uw kind is ingeschreven bij de kinderopvang van DHS in ons IKC, het
automatisch is aangemeld voor de basisschool.
Mocht u in uw omgeving ouders kennen die geïnteresseerd zijn in ons IKC, wilt u hen dan
ook wijzen op de mogelijkheid van rondleiding en/of aanmelding. Hartelijk dank!

GEVONDEN VOORWERPEN
Dit allerliefste beertje is gevonden naast een geparkeerde
auto. Het kan opgehaald worden bij juf Anja. Op school liggen
nog meer knuffels en ook verschillende kledingstukken. Als u
iets kwijt bent van uw zoon of dochter, maak aub een afspraak
met de leerkracht om in de garderobe een kijkje te nemen,
zodat het opgehaald kan worden. In de kerstvakantie gaat
alles wat niet opgehaald is, naar de kledingcontainer.

ZELFTESTEN GROEP 6 /m 8
Zodra deze aan school geleverd worden, verspreiden we
deze onder de leerlingen, met het verzoek deze thuis af te
nemen.

STUDIEDAG
Afgelopen maandag was een succesvolle studiedag. Samen met alle onderwijs collega's
hebben we online en in groepsgesprekken via Whatsapp of online met elkaar onze visie
herijkt en vastgesteld. Door te bespreken welk gedrag daarbij zichtbaar is en hoe we die
visie vertalen naar de dagelijkse praktijk. Onze visie hebben we vervolgens vertaald naar
criteria voor een nieuwe rekenmethode en doelen voor het burgerschapsonderwijs. Deze
worden gedeeld met de MR.
Het was een verhelderende, concrete succesvolle dag voor iedereen.

AGENDA
Wo. 15 dec. Kerstcircuit in de eigen groep
Ma. 20 dec. Bureau Halt. geeft voorlichting aan de leerlingen van groep 7 en 8.
Do. 23 dec. 9.30-15.00 uur Kerstviering op school
Vr. 24 dec. Laatste schooldag van 2021, groep 5 t/m 8 heeft om 14.00 uur kerstvakantie!
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