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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Laatste update
Op dit moment zijn er op school nog een paar kinderen die zelf thuis zitten vanwege Corona, of
omdat een huisgenoot besmet is. Deze leerlingen kunnen online de lessen voor een deel volgen.
De zelftesten voor groep 6 t/m 8 zijn inmiddels op school binnengekomen. Vanmorgen hebben alle
kinderen van groep 6 t/m 8 twee zelftesten meegekregen. Het advies is om leerlingen twee keer per
week te testen, maar nogmaals het is een advies en u bepaalt zelf als ouder of u dit wel of niet wilt
voor uw kind.
Wanneer u deze zelftesten niet wilt ontvangen, dan mag u de testen ook wel weer meegeven aan uw
zoon/dochter naar school.
Wanneer u wel gebruik wilt maken van de zelftesten, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht via de
mail. De leerkracht kan er dan wekelijks voor zorgen dat uw zoon/dochter twee zelftesten mee naar
huis krijgt en wij hebben dan ook een beter beeld hoeveel testen we eventueel moeten bijbestellen
na de vakantie.
Mailadressen:
Groep 6 dennis.gravenmaker@comprix.nl
Groep 7 paulien.reinke@comprix.nl
Groep 7 paula.mulder@comprix.nl
Groep 8 geert.bontekoe@comprix.nl
U moet dus wel even als ouder bevestigen per mail dat u het goed vindt dat uw kind meer zelftesten
ontvangt. Wanneer wij niks van u horen gaan wij ervan uit dat u geen zelftesten wilt ontvangen en
worden ze ook niet meer meegegeven.

Kerstviering

Komende vrijdag 17 december zullen we het kerstontbijt in de groep houden
Op 17 december mogen alle kinderen feestelijk verkleed op school komen in hun mooiste
kerstkleding. We zullen de lokalen in alle groepen gezellig aankleden in kerstsfeer.
We kunnen nog niet zoals andere jaren door iedereen lekkere hapjes laten meebrengen en die in
buffetvorm uitstallen.
In de groepen wordt al druk gewerkt aan de dozen om te versieren.
De kinderen krijgen deze doos dus weer mee naar huis en thuis kunt u dan samen met uw
zoon/dochter bepalen wat hij/zij als kerstontbijt meekrijgt in deze doos. Voor een extra sfeervol
effect kan het bijv. leuk zijn om er kleine lichtjes in te doen.
Het zou leuk zijn als u het ontbijt samen met uw kind gaat regelen zodat u ook zeker weet dat uw
kind iets krijgt wat hij/zij lekker vindt.
Waar kunt u aan denken? Op internet zijn heel veel leuke ideeën te vinden die voor kinderen heel
geschikt zijn. Misschien leuk om samen met uw kind daar even naar te kijken.

Maar het mag natuurlijk ook een croissantje zijn of een boterham met wat lekkers.
Fruit is altijd lekker om mee te geven of misschien een yoghurtje o.i.d.
Wanneer u het samen met uw kind doet, weet u zeker dat uw kind een lekker ontbijt zal hebben op
17 december.
Wilt u op 17 december naast de versierde doos met het ontbijt uw kind ook een bord, beker en
bestek met de naam erop meegeven in een tas? School zorgt dat er drinken is.

De lunch is “gewoon zoals altijd,” maar wellicht zit er ook dan nog iets lekkers in het lunchbakje of is
er nog iets lekkers over van het ontbijt.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6:
20 december 2021 --> Toets Engels (song 1, 2 en 3)
22 december 2021 --> Toets aardrijkskunde thema 1
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