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Agenda 2020-2021
16-11

Studiedag team; leerlingen vrij

19-11

Dansschool groep 5-6

23-11

Viering 1e advent

23-11

Leerlingenraad met de Boekhorst

30-11

Viering 2e advent

04-12

Sinterklaas

07-12

Viering 3e advent

09-12

Kerststukjes maken

10-12

Kennismaking juf Christine 3-4

14-12

Viering 4e advent

17-12

Kerstviering

Studiedag team
Denkt u er aan dat de kinderen i.v.m. een
studiedag a.s. maandag 16 november vrij
zijn?

Woensdag hebben we even een groepsfoto
gemaakt met de lampions. Die zagen er weer
prachtig uit. Gelukkig weer een activiteit die
gewoon door kon gaan.

Nationaal Schoolontbijt
We kijken terug op een gezellig ontbijt samen
met de kinderen. De eetlust was prima. Het
Nationale Schoolontbijt heeft als doel om het
belang van een ontbijt onder de aandacht te
brengen. Dat is de brandstof die nodig is om
op de dag te kunnen presteren. Niet goed
ontbijten heeft invloed op de leerprestaties!
OR, bedankt voor jullie hulp!

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

Vervanging na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie zijn er wat veranderingen
voor de groepen. Juf Jessica komt vanaf 4
januari weer terug voor 3 dagen in groep 3-4.
Op donderdag heeft ze ouderschapsverlof. Zij
gaat dan werken op maandag, dinsdag en
woensdag. Op donderdag en vrijdag komt juf
Christine. Zij stelt zich later aan u voor. Juf
Christine komt donderdag 10 december alvast
kennis maken met de groep.
Juf Lydia gaat na de kerstvakantie met
zwangerschapsverlof. Juf Marloes gaat haar
dan vervangen, maar pas na de
voorjaarsvakantie dus vanaf 1 maart. Dit wijkt
dus af van hoe het plaatje er voor de
zomervakantie uit zag. Toen was de
zwangerschap van juf Lydia nog niet bekend.
Juf Marloes wordt op 4 januari geopereerd
aan haar pols en is dan 2 maanden, dus tot 1
maart met ziekteverlof. Er wordt druk gezocht
naar vervanging voor 5 dagen in groep 5-6,
maar u zult begrijpen dat dit in deze tijd met
schaarste niet mee valt. Gelukkig hebben we
nog een aantal weken.
Sint Maarten

