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Maandag 23 november 2020
Belangrijke data:
Di. 24 nov.
Vrij. 4 dec.
Vrij. 4 dec.
Vrij. 18 dec.
Ma. 21 dec. t/m ma. 4 jan.

Schoen zetten
Sinterklaasviering
Studiemiddag(alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Kerstvakantie

Nieuws van de school
Regel van de week:
Ik vraag om hulp als dat nodig is.

Sinterklaas
Deze week vinden er groep doorbroken activiteiten plaats in het Sinterklaasthema.
Morgen mogen de kinderen hun schoentje zetten.
Op vrijdag 4 december is het Sinterklaasfeest. De kinderen komen ’s morgens eerst naar de klas. Er
zal geen intocht buiten plaatsvinden i.v.m. de corona maatregelen. De kinderen zijn om 12 uur vrij.
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Nieuws uit de Dieren patio.
Zoals veel ouders wel weten hebben wij op school een dierenpatio.

Hier verblijven 2 konijnen, 3 kippen en 5 cavia’s.
De dieren worden dagelijks verzorgd door leerkrachten, kinderen en medewerkers van de
dagopvang.
Ze moeten natuurlijk ook verschoond worden , dat doen we op de woensdagmiddag.
Door de Corona maatregelen was het niet mogelijk ouders hierbij te betrekken.
Na overleg hebben we besloten, mede doordat het buiten is, ouders weer te vragen om
ons te helpen.
Tot nu toe zal het helpen alleen kunnen bestaan uit het verschonen van de hokken, of
een enkel dierenarts bezoek.
Iedere woensdag verschonen we de hokken, het zou fijn zijn wanneer er ouders zijn die
hierin iets voor ons kunnen betekenen.
Wanneer er meerdere ouders zijn kunnen we het werk delen en bent u zeker niet iedere
week aan de beurt.
U bent er ongeveer een uurtje mee bezig. Het mag onder schooltijd, maar wanneer u het
leuk vindt dat uw kind hierbij betrokken wordt kan het ook na schooltijd.

EN ………………………………. We zijn op zoek naar handige klus ouders.

Het voornemen is de hokken en de schuur te vernieuwen.
Er is al iemand die de nieuwe schuur gaat bouwen ( in een werkplaats) maar deze moet
dan in de patio in elkaar worden gezet, net zoals de nieuwe hokken.
Vindt u het leuk, en wilt u ons helpen dan horen we dat graag. U kunt dat doorgeven aan
de leerkracht van uw kind.
Deze werkzaamheden gaan waarschijnlijk in een weekend plaats vinden.
Afhankelijk van de hoeveelheid ouders, en hun kostbare tijd maken we te zijner tijd een
planning.
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