Riemslootnieuws 842
7-12-2020
Jaargang 20
E-mail: info@obsderiemsloot.nl
tel. nr. 0516 432090

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Sinterklaas op school
Wat hebben we een ondanks alle maatregelen een mooi Sinterklaasfeest op school mogen vieren.
Helaas geen gezamenlijk welkom heten en helaas ook geen pieten, maar dat mocht de pret niet
drukken. Sint is eerst even in groep 5 t/m 8 geweest waar ze hem hebben toegezongen en hebben
laten zien hoe goed ze hem hebben geholpen met prachtige surprises. Daarna hebben deze groepen
hun eigen Sinterklaasfeest in de klas gevierd.
Sint is daarna naar het speellokaal gegaan en op veilige afstand kon hij genieten van alle liedjes en
dansjes die de jongste kinderen voor hem hadden ingestudeerd. Natuurlijk kwam hij niet met lege
handen en had hij voor alle kinderen een mooi cadeautje bij zich. Foto’s komen nog op de site, maar
moeten eerst even uitgezocht worden in het kader van de AVG. Dit kost wat meer tijd.
Kerst
En na Sint breken natuurlijk de donkere dagen voor kerst aan. De klassen worden weer ingericht in
kerstsfeer en we genieten van de gezellige sfeer in de klas.
Voor de kerstcommissie is het dit jaar wel een uitdaging geworden om iets te organiseren vanwege
de beperkingen. Toch hebben ze in overleg met Ov een mooi alternatief weten te bedenken.
Hieronder een bericht namens de kerstcommissie:

De tijd van Kerst komt er alweer bijna aan. Dit is altijd een gezellig tijd met elkaar op school.
Allemaal lichtjes, mooi geklede kinderen, kerstbomen, kerstmuziek en een kerstdiner in de
klas. Normaal gesproken maken de kinderen wat lekkers en nemen ze dit mee naar school
voor het kerstdiner. Tot onze grote spijt kan dit in verband met Corona helaas niet doorgaan.
Vandaar dat we dit schooljaar zullen gaan genieten van een kerstbrunch op de laatste dag
van dit jaar namelijk op vrijdag 18 december van 10.30 tot 12.00 uur. ( kinderen komen wel
gewoon om 8.30 op school).Voor deze kerstbrunch vragen wij een bijdrage van €3 per kind.
De rest van de kosten wordt door de OV aangevuld vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
Normaal gesproken nemen de kinderen allemaal iets mee en zitten hier ook vaak kosten
aan. We hebben geprobeerd het bedrag voor u per kind zo laag mogelijk te houden. Mocht
het echt een probleem opleveren dan mag u altijd contact opnemen met juf Jeanette of de
OV.
We hebben De Bosberg bereid gevonden om een heerlijke brunch te verzorgen die
Coronaproof is. We vinden het erg fijn dat we het op deze manier kunnen vormgeven en de
kinderen in hun allermooiste kerstkleding kunnen aanschuiven bij deze heerlijke brunch.
De kinderen moeten wel zelf een beker, bord, soepkom, en bestek meenemen die is
voorzien van hun naam.

Langere kerstvakantie ?
We hebben al vragen ontvangen of de kinderen ook langer kerstvakantie hebben. Op dit moment
hebben wij hier nog geen informatie over. Wij hopen dat we hier na de persconferentie meer
duidelijkheid over krijgen. Mocht er dan informatie zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte
stellen.
Schoolfoto’s
Vandaag hebben alle (aanwezige) leerlingen een fotokaart meegekregen, met daarop de code om de
foto’s te kunnen bestellen. Let op: t/m 14 december kunt u de foto’s bestellen zonder verzendkosten
te hoeven betalen.

Boeken van de Bruna
In alle groepen hebben we een mooi nieuw boek kunnen uitzoeken doordat er massaal bonnetjes
zijn ingeleverd afgelopen periode tijdens de Kinderboekenweek. Iedereen hiervoor hartelijk dank!

Foute Kersttruiendag
Komende vrijdag 11 december is het weer foute
Kersttruiendag.
De kinderen die het leuk vinden mogen de foute
kersttrui weer uit de kast halen!
Het is geen verplichting.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 5
Toets spelling op dinsdag 8 december.

NIEUWS VANUIT DE OV
Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage?
Nieuwsbrief bibliotheek.
In de bijlage een nieuwsbrief van de bibliotheek.
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