Nummer 10 /datum: 11-12-2020
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
Vrijdag 11-12 Nieuwsbrief
Donderdag 17-12 gewone schooldag 08.30-15.30
uur!
Donderdag 17-12 kerst knutselmiddag
Vrijdag 18-12 kerstontbijt in de eigen groep
Vanuit de directie:
Sinterklaas

Op vrijdag 4 december was Sinterklaas bij ons op
bezoek. De jongsten hebben genoten van deze
bijzondere ochtend. Ze hebben gezongen, spelletjes
gedaan en verheugden zich vooral op het bezoek van
Sint en zijn Pieten. Alle kinderen hebben een
cadeautje ontvangen van die goede, lieve Sint! De
kinderen vanaf groep 5 t/m 8 hebben prachtige
surprises en gedichten gemaakt. Ook voor hen was
het een feestelijke dag. Hieronder een paar foto’s van
het Sinterklaasfeest 2020!

Kerst
Dit jaar zal het kerstfeest anders georganiseerd
worden i.v.m. corona. We gaan een kerstontbijt
organiseren op vrijdag 18 december 2020! De
kinderen nemen hun eigen lekker ontbijtje met
eventueel bestek mee naar school. Daar is alles
helemaal versierd in de kerstsfeer. De Ouderraad
verzorgt het drinken bij het ontbijt en voor alle
kinderen is er een ontbijtbord geregeld. De Kerstman
en Kerstvrouw ontvangen de kinderen op deze
gezellige kerstochtend. Om 12.15 uur begint de
kerstvakantie.

Belangrijke tips voor het kerstontbijt:
- De kinderen kunnen het eigen ontbijt
zelfstandig mee naar binnen nemen
- De OR zorgt ervoor dat er voor ieder kind een
ontbijtbord is.
- Drinken wordt door de OR geregeld
- Indien noodzakelijk zelf bestek verzorgen
- Handig om een plastic tas mee te geven om
evt. bestek mee terug te nemen.
- Lekker om mee te geven als speciaal
kerstontbijtje: een croissantje, een stukje
kerstbrood, een eitje, een pannenkoekje, een
broodje met wat lekkers, een fruitbakje, een
bakje met yoghurt, etc.

Donderdag 17 december zal ‘een gewone schooldag’
worden van 08.30 uur – 15.30 uur!
Donderdagmiddag houden wij een creatieve kerst
middag waarbij alle kinderen gaan knutselen! De
kinderen van groep 7 en 8 gaan bijvoorbeeld het
eerste uur de kleuters helpen met hun knutselwerkje
en daarna groepsdoorbrekend nog een uur zelf aan
de slag. Het wordt een supergezellige middag!
Corona
De afgelopen periode zijn er enkele ouders positief
getest op corona. Het is belangrijk dat ouders ons
daarover inlichten. Vanaf dat moment gaan dan hun
kind(eren) een aantal dagen in quarantaine en de
kinderen kunnen pas weer op school komen als de
ouder 24 uur klachtenvrij is. Bij ons op school zijn er
nog geen collega’s positief getest. Wel is er op dit
moment 1 collega in quarantaine, omdat haar
huisgenoot positief getest is. Wij bieden voor deze
groep een passende oplossing, waarbij de leerkracht
vanuit huis les kan geven en de klas o.l.v. een collega
ondersteunende taken verricht. Wij houden
onderling zo veel mogelijk afstand en laten wij ons
testen wanneer wij lichte klachten hebben.
Covid-19 beslisboom
Via deze link treft u een handig stroomschema voor
leerkrachten en ouders:

COVID-19 Stroomschema kinderen met
verkoudheidsklachten.pdf (rivm.nl)
NB In het schema wordt de afkorting PBM gebruikt.
Deze afkorting staat voor persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Kunstklas

Wegens het succes van de Kunstklas, bieden we
vanaf half januari op vrijdagmiddag weer een
Kunstklas aan. Deze is niet alleen bedoeld voor de
huidige kunstenaars in de dop, maar nieuwe
leerlingen zijn ook van harte welkom. Er is nog plek!
De inschrijfformulieren worden volgende week in de
klas verspreid.

De huidige leerlingen van de kunstklas hebben
prachtige creaties gemaakt. Er is onder andere een
museumfilmpje gemaakt waarin hun kunstwerken
mooi te zien zijn. Dit zal onder de leerlingen van de
kunstklas verspreid worden. Om de presentatie van
de werken coronaproof te laten verlopen, houden we
een "open galerie" op vrijdagmiddag 8 januari waarbij
de kunstwerken in de ramen van de school
gepresenteerd worden. Ouders en andere
belangstellenden kunnen dan vanaf het schoolplein
de creaties bewonderen.
Kerstspel
Groep 3 is momenteel onder de bezielende leiding
van onze dramadocente Aga de Wit vol enthousiasme
aan het repeteren voor een mooi kersttoneelstuk dat
zij op vrijdagochtend op zullen voeren voor andere
groepen. Uiteraard worden opnames gemaakt zodat
de ouders het later thuis, samen met hun kind, ook
kunnen bewonderen.
Schoolfotograaf
In januari 2021 evalueren wij het proces van
afgelopen jaar met de schoolfotograaf. Voor ouders is
de prijs en de kwaliteit belangrijk en voor ons met
name het proces, de afstemming en de kwaliteit van
de foto’s . Graag willen wij ook wat reacties vanuit de
ouders ontvangen. Wilt u reageren, dan graag een
berichtje sturen naar gytha.funke@opoijmond.nl.
Ouder met financiële achtergrond gezocht!
Graag kom ik binnenkort in contact met een ouder
die een financiële achtergrond heeft en wel om twee
redenen:
- De Ouderraad (O.R.) is op zoek naar 1 ouder
die samen met een andere ouder één keer
per jaar de financiële verantwoording van de
O.R. wil controleren. Alle stukken worden
door de penningmeester van de O.R. van
tevoren aangeleverd. Het gaat om een
investering van een paar uur. Graag uw
persoonlijke reactie!
- Ik ben op zoek naar een ouder met affiniteit
op het gebied van crowdfunding of het
aanschrijven van mensen of bedrijven voor
mogelijke sponsoring om ons
investeringsplan te realiseren
Reacties kunt u altijd sturen naar
wouter.sommers@opoijmond.nl Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Verkeer rondom de school

Activiteiten voor in de kerstvakantie

Regelmatig is het verkeer rondom de school in de
ochtend echt gevaarlijk voor onze kinderen. Het is
’s morgens vaak nog donker en zeker bij slecht weer
is de kans groot op een ongeval. Daarnaast parkeren
onze ouders hun auto op de stoep naast de kerk of
op de stoep van de Molenstraat, waardoor ook de
weg te smal wordt voor het rijdend verkeer, of nog
erger: we stoppen vlak voor de school en laten ons
kind even snel uitstappen. Dat er nog steeds geen
ongelukken gebeurd zijn, is een wonder! Dit gaat echt
over ons gedrag!
Op dit moment zijn er enkele ouders actief die graag
betreffende de verkeerssituatie rondom de school
het gesprek willen aangaan met de Gemeente. Wij
vragen u om in de buurt te parkeren op een veilige
plek. Komt u te voet of met de fiets dan is dat nog
prettiger. Wij vragenom uw medewerking. Samen
zorgen wij ervoor dat onze kinderen veilig op school
kunnen komen!

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021

Bewegen in de Kerstvakantie

Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 18-12-2020

