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Sinterklaasviering
De sinterklaasviering was dit jaar anders dan anders.
We zijn blij dat de sint en zijn pieten een bezoek aan onze
school niet hebben overgeslagen. Alle kinderen hebben
een fijne en bijzondere dag gehad. Op het ouderportaal
kunt u bij de fotoalbums verschillende foto’s terugvinden.

Juf Anja
Beste ouders,
i.v.m. een heupoperatie zal ik de komende weken niet aanwezig zijn. In die tijd zullen mijn
taken overgenomen worden door een vervanger.
Tot in 2021!
Groeten juf Anja

Juf Rianne
Helaas is juf Rianne momenteel ziek. Mocht u vragen of afspraken met haar hebben dan
kunt u zich richten tot de directie of de groepsleerkracht. We hopen dat juf Rianne snel weer
hersteld is!

Rookvrij terrein
We zijn een rookvrije school, we vinden het belangrijk dat onze kinderen naar school kunnen
in een veilige omgeving. Op het hele schoolterrein en in het schoolgebouw geldt daarom een
rookverbod. We willen u vragen er op te letten om ook niet te roken bij de poort waar
kinderen de school in en uit gaan. Bedankt voor uw medewerking!

Kerstviering
Volgende week donderdagavond 17 december vindt onze kerstviering
plaats. Op het ouderportaal heeft u daarover meer informatie kunnen
lezen. Aan het begin van de week is er een foutieve brief geplaatst,
de juiste informatie is gisteren geplaatst en op de volgende bladzijde te
lezen. Helaas is het niet mogelijk dat er ouders aanwezig zijn bij de
viering of langs de route van de lampion wandeling.
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Beste ouders,
Na een geslaagde Sinterklaasviering zijn we nu bezig voor kerst. Helaas hebben we dankzij de strenge
Corona- maatregelen dit jaar beperktere mogelijkheden om dit samen te vieren. Ook kunnen we
ouders niet uitnodigen op de speelplaats. We vinden wel dat de kinderen dit jaar een leuke
kerstviering verdienen. Daarom hebben we bedacht dat de kinderen op donderdagavond 17
december om 18.00 uur naar hun eigen klas komen. De kinderen zullen die avond samen met hun
leerkracht een kerstroute lopen en hebben een op school gemaakte lampion bij zich. Tijdens deze
wandelroute zullen er 6 taferelen uit het kerstverhaal te zien zijn. Ook vragen we u om uw kind een
fluorescerend hesje, sjaal, muts of jas te laten dragen zodat we allemaal goed zichtbaar zijn in het
donker. Hierbij willen we de kinderen het belang van veilig en zichtbaar zijn in het verkeer duidelijk
maken. Weer op school aangekomen zullen de kinderen nog iets drinken en een warm hapje daarbij
eten. Let wel: dit is geen volledige maaltijd.
Wij zijn voor de kerstaferelen tijdens de looproute op zoek naar ouderparen uit één huishouden om
een tafereel te verbeelden. Je krijgt ook een kleine tekst die je kunt vertellen aan elke groep die langs
komt. We vragen om hulp van mensen uit één gezin vanwege de Coronamaatregelen. En......zijn er
ouders die kleding kunnen uitlenen welke past bij de kerstfiguren?
• Wit voor engel Gabriël
• Blauw/wit voor Maria
• Vrolijke kleuren voor de 3 koningen
• Voor Jozef, herders, herbergier bruin, grijs, zwart e.d.
Fijn als we dat mogen lenen van u.
Omdat de ouders niet aanwezig kunnen zijn bij deze kerstviering zorgen wij voor
beeldmateriaal hiervan op Ouderportaal en op de sociale media van De Beemden.
Eindtijd viering en brengen/ophalen van uw kind(eren): De kinderen blijven tot 19.30 uur op
school. In verband met Coronamaatregelen kunt u uw kind brengen/ophalen op de volgende plaats:
• groep 1/2 op de plaats die we dagelijks gewend zijn
• groep 3, 4/5 bij de poort van in-uitgang van Kindertuin, dit is naast gymzaal Tabitha
• groep 6,7,8 de hoofd- in- uitgang zoals we dagelijks gewend zijn.
We vertrouwen erop dat u bij brengen en halen van uw kind(eren) afstand houdt van andere
gezinnen en spoedig huiswaarts keert, omdat wij verantwoordelijk willen omgaan met de
Coronamaatregelen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Opgeven voor helpen bij uitbeelden kersttafereel en/of kleding uitlenen kan middels de leerkracht
van uw kind of via een briefje aan juf Saskia (groep 1/2) of juf Marian (onderwijsassistent)
De kerstcommissie

