NIEUWSBRIEF
35e jaargang nr. 4,
december 2021
1

Wo

2

Do

Sint op school

3

vrij

Groepsviering

4

Za

5

Zo

6

Ma

7

Di

8

Wo

9

Do

10

Vr

11

Za

12

Zo

13

Ma

14

Di

15

Wo

16

Do

17

Vr

18

Za

19

Zo

20

Ma

21

Di

22

Wo

23

Do

kerstdiner

24

Vr

25

Za

Lokaalwissel BB
Alle groepen vrij
Kerstvakantie t/m 9 januari

26

Zo

27

Ma

28

Di

29

Wo

30

Do

31

Vr

Groepsviering

Groepsviering

De school wordt geschilderd
Deze week wordt er een start gemaakt met het
schilderen van onze school. In eerste instantie was er
sprake van dat dit tijdens de kerstvakantie zou
gebeuren, gezien de hoeveelheid schilderwerk is het
echter niet mogelijk om dit binnen twee weken te
realiseren. De schilders starten in de ruimtes waar
geen kinderen komen. Alle ruimtes waar contact met
de kinderen onvermijdelijk is, worden in de
kerstvakantie aangepakt. Er komen nieuwe vloeren in
de wc’s, alle deuren en kozijnen worden geschilderd,
de trap, de ruimtes boven, het podium en balustrade
worden aangepakt. Ook de muren krijgen een
kleurtje; niet alleen de gestucte wanden, maar ook de
grijze stenen in de lokalen en de hal. Wij zijn
benieuwd naar het resultaat!
Bovenbouw ander lokaal
De bovenbouw gaat de laatste vrijdag voor de
kerstvakantie verhuizen naar het lokaal waar nu

Berend Botje zit. Na de kerstvakantie zitten we met
alle groepen dus weer rond de centrale hal.
Decemberactie gemeente Medemblik
Net zoals afgelopen jaar heeft de gemeente
Medemblik weer de Decemberactie.
Deze actie is speciaal bedoeld voor ouders die weinig
te besteden hebben. Zij ontvangen voor elk kind een
pakketje met twee cadeautjes en een VVV-bon.
Ouders kunnen zich eventueel met hulp aanmelden
via: https://www.medemblik.nl/zorg-werk-eninkomen/decemberactie-2021.
Op deze site staat de verdere uitleg van de actie en de
groene knop voor het aanmelden. De aanvragen
kunnen tot 31 december worden ingediend.

Afspraken onder schooltijd
We merken dat er de laatste tijd relatief veel kinderen
afspraken hebben onder schooltijd. Dit zorgt er voor
dat kinderen instructies mislopen en op een ander
moment op de dag ( of de volgende dag ) extra uitleg
nodig hebben. Als het om meerdere kinderen gaat die
op verschillende momenten een deel van de instructie
van die dag moeten inhalen, is dat lastig te realiseren
binnen een groep. Wij snappen ook dat het niet altijd
mogelijk is om alle afspraken na schooltijd in te
plannen, maar we willen u vragen om dit in ieder
geval wel zoveel mogelijk te proberen.
Verlof Daphne
Daphne is één week eerder met zwangerschapsverlof
gegaan.
Marcia Jonker zal vanaf volgende week in ieder geval
tot aan de kerstvakantie in de middenbouw staan. Zij
zal maandag en dinsdag voor de groep staan, Nell
staat er op woensdag, donderdag en vrijdag.
Sint
Donderdag 2 december komt Sinterklaas bij ons op
bezoek. De kinderen hoeven voor de eerste pauze
geen eten en drinken mee.
Kerst
De ontwikkelingen rond corona zorgen er voor dat we
ons kerstfeest helaas weer niet kunnen vieren zoals
we dat het liefste willen; met kinderen én ouders.

Op 23 december willen we met alle kinderen het
kerstdiner houden. Rond het avondeten worden de
kinderen op school verwacht. We zullen zorgen voor
gespreide breng- en haaltijden. U ontvangt nog een
uitnodiging met de exacte tijden en verdere
informatie.

2021 tegen duizenden klassen om de
titel 'meest mediawijze klas van

