NIEUWSBRIEF DE POORTE 27-11-2020

SINTERKLAAS
KOMT OP BEZOEK

Goed nieuws voor alle kinderen!!! Sinterklaas komt onze school bezoeken vrijdagochtend 4
december. Hoewel Sint en Piet door de coronamaatregelen op dit moment alleen te
bewonderen zijn op televisie of andere media, hebben wij er toch alles aan gedaan om hem
dit jaar weer te mogen ontvangen op onze school. We zijn blij dat hij volgende week op
bezoek kan komen en de kinderen hen echt kunnen gaan bewonderen, al moeten we de
coronamaatregelen natuurlijk goed in acht nemen. Dat houdt o.a. helaas in dat ouders dit
jaar niet aanwezig kunnen zijn bij zijn aankomst op school. Sint komt dit jaar met een paar
pieten via een speciale ingang de school in.
Daarna zal de Sint op een vaste plek op zijn eigen mooie versierde stoel in de speelzaal
plaatsnemen op afstand van de kinderen. Wij moeten natuurlijk extra voorzichtig zijn, want
hij is niet zo jong meer! De kinderen komen vervolgens groep voor groep bij Sint op bezoek.
Samen maken we er weer net zo’n groot feest van als ieder jaar.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 vieren het feest natuurlijk ook. Zij hebben dit jaar de Pieten
goed geholpen en pakjes gemaakt voor elkaar. Deze pakjes dienen ze in de ochtend mee te
nemen
KIDSRAAD 2020/2021
Ook dit schooljar hebben we weer een kidsraad gekozen.
De volgende kinderen zijn gekozen door hun klasgenoten: Joris, Nienke, Esmay, Gijs, Sarah,
Mylan, Can en Lisa.
De eerste vergadering is inmiddels geweest en ze hebben al geholpen met een eerste
“verkeersactie”. Succes!

AFSCHEID van GYMJUF MONIQUE
Aan het eind van deze maand nemen we afscheid van juf Monique. Jarenlang was zij onze
gymjuf. Vele kinderen hebben les gehad van haar. In december is ze echt voor het laatst,
omdat ze daarna gaat genieten van haar pensioen. Helaas kunnen we door alle
coronamaatregelen geen groots afscheid van haar nemen, dat zullen we dus op kleine schaal
gaan organiseren.
Natuurlijk moeten de lessen gewoon doorgang vinden. We zijn daarom blij
te melden dat meester Max van Elzakker een de lessen van juf Monique
gaat overnemen. Ook juf Suzanne zal een aantal gymlessen blijven
verzorgen.
Na de vakantie start het nieuwe rooster met meneer Max en juf Suzanne!
Omdat zij op andere werkdagen aanwezig zijn, zullen de gymtijden iets gaan veranderen
vanaf 1 januari. U ontvangt daarover een aparte bericht!

FRUITDAGEN

De eerste weken van het schoolfruit zitten
er al weer op. Op woensdag, donderdag en
vrijdag genieten we van vers fruit. In de
agenda van Socialschools staat iedere
week welke groente/fruit er op deze dagen
gegeten gaat worden.
Neem ook eens een kijkje op: Voor ouders - EU Schoolfruit

KERSTVIERING 2020 aangepast programma!
Meteen na de sinterklaasviering brengen wij onze school al in de
kerstsfeer! Er komt vanwege de aangescherpte coronamaatregelen een
wijziging in het programma: Dit jaar vieren wij geen kerst in de avonduren.
Het zou dan immers veel te druk worden rondom onze school en dat willen
we voor ieders gezondheid zeker niet!
Dit houdt in dat we het programma verplaatsen naar donderdag en
vrijdagochtend. Zo zal er vrijdagochtend 18 december een sfeervol
kerstontbijt plaatsvinden. U hoeft dit jaar geen traktatie voor dit ontbijt te verzorgen. Ons
team zal in samenwerking met de ouderraad dit jaar zelf zorgen voor de invulling daarvan,
waarbij de hygiene natuurlijk voorop staat.
Volgend schooljaar hopen wij weer een viering in de avonduren te kunnen organiseren.
Vrijdagmiddag zijn alle kinderen als gewoonlijk weer vrij.

SPREEKUUR CJG, Wendy den Haan

Op maandag 7 december vanaf 08.30 uur is Wendy den Haan, medewerkster van het CJG
weer online om grote en kleine vragen van u te beantwoorden. Mocht u nu niet op deze
ochtend kunnen, maar wel graag eens iets willen bespreken, kan dat altijd. Haar email is:
w.haan@ggdwestbrabant.nl
BELANGRIJKE DATA:
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december
Donderdag 17 en 18
december
Vrijdag 18 december
Maandag 21 t/m vrijdag 1
januari 2021
Maandag 4 januari

Sinterklaasviering
Online spreekuur Wendy den Haan CJG
Kerstviering
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Eerste schooldag in 2021

