
 

 

December 2020 

 

Nieuws vanuit Kibeo  

De laatste weken werkten we over het thema Sinterklaas. Donderdag 3 december zullen wij 
Sinterklaas vieren op de groep. U zult verderop in de nieuwsbrief lezen hoe wij dit jaar de 
sinterklaasviering samen met school vorm geven. 
 
 
Vrijdag 27 november hebben we met alle kinderen van ons 
kindcentrum pepernoten gebakken. Dit vergde enige 
voorbereiding, aangezien wij ons wel willen houden aan de 
richtlijnen vanuit het RIVM maar het is ons gelukt om dit 
hygiënisch en veilig te doen. Supermarkt Jan Krijger heeft voor 
ons alle pepernoten afgebakken. Hartstikke bedankt Jan Krijger! 
 
 
Vanaf maandag 7 december zullen wij gaan werken over de 
kerst. De kerstviering zal dit jaar ook anders zijn als voorgaande 
jaren. Deze zal gehouden worden op donderdag 17 december. U 
krijgt nog bericht over hoe wij de kerstviering vorm gaan geven. 
De kinderen die altijd de peutergroep bezoeken hebben na 17 december vakantie. Zij 
worden weer na de kerstvakantie verwacht op maandag 4 januari. De kinderen die de 
dagopvang bezoeken hebben bericht gehad met de vraag of zij komen spelen in de 
kerstvakantie. 
 
 
Na de herfstvakantie hebben wij besloten dat alle bezoekers die de school bezoeken een 
mondkapje dragen. Ook als u uw kindje binnen in de gang brengt willen wij u vragen om een 
mondkapje te dragen. Al heel veel ouders doen dit! Bedankt voor uw begrip! 
 
 
Afgelopen week zijn de speeltoestellen weer gecontroleerd. Door deze jaarlijkse controle 
kunnen de kinderen veilig gebruik maken van onze speeltoestellen. 
 
Wij willen iedereen hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig en gezond nieuwjaar! 



 

 

 

Nieuws vanuit Omnis 

Sinterklaasfeest 

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij samen met Piet op 

donderdag 3 december in de loop van de morgen ons 

Kindcentrum zal bezoeken. De kinderen worden net zoals 

anders op de gebruikelijke tijd op school verwacht. We 

zullen niet met z’n allen de Sint buiten opwachten (dit in 

verband met de coronamaatregelen).  

De kinderen hoeven voor de 10.00 uur pauze GEEN eten en 

drinken mee te nemen.  

Hun lunch nemen ze wel zelf mee. 

 

Gastles HALT 

Op dinsdag 15 december is er voor groep 5-6-7-8 een gastles avn HALT: ‘ Overlast rond de 

jaarwisseling’. 

Er heeft onlangs een (tijdelijke) wijziging plaats gevonden in de vuurwerkregels en is er een 

algeheel vuurwerkverbod van kracht voor aankomende jaarwisseling. 

De HALT lessen zijn aangepast op de juiste regelgeving. Daarnaast blijven de gevaren en 

overlastsituaties rondom de jaarwisseling bestaan. 

Ook is er in de les aandacht voor Corona en wat dat kan betekenen voor de jaarwisseling dit 

jaar. Juist in deze bijzondere tijd, met bijzondere wetten en regels. 

 

Nieuws uit de GVO les  

In groep 3/4/5 komt ons avontuur met Jozef ten einde. We hebben ervaringen gedeeld over 

dromen, gepraat over pesten en onterecht beschuldigd worden. We weten nu hoe graan 

groeit en hoe je er meel van maakt. In de laatste les leerden we wat een reünie is en wie de 

God van Jozef was. 

Foto’s van onze knutselwerkjes en het lied dat we elke les zongen staan/komen op ons 

prikbord  Padlet.com/juftina   



 

 

 

Ons nieuwe thema is Kerstmis, waarbij we ons richten op de kerstengel. Hoe denken we dat 

een engel is, brengt een engeltje op je schouder geluk, en wat doet de engel in het 

kerstverhaal? We maken een klein engeltje voor in de kerstboom. 

In groep 6/7/8 zijn we bijna aan het eind van onze wereldreis. We zijn al in Amerika geweest, 

in Nederland en Sint-Maarten, India en Israël. We hebben in elk land de religie leren kennen 

en een bijbehorend feest. Binnenkort gaan we de zelfgemaakte quiz, kwartet en 

woordzoeker maken om te kijken wat we onthouden hebben.   

 

Kerstlunch 

Dit jaar vieren houden we de kerstviering anders dan we gewend 

zijn. Op donderdag 17 december zullen we met alle kinderen 

genieten van een kerstlunch. Helaas kunnen we dit jaar niet  

’s avonds een kerstmaaltijd en een Franck & Vrij Theater 

organiseren. Ook dit uiteraard door de Corona maatregelen.  

De kinderen hoeven dus geen lunch mee te nemen van thuis, daar 

wordt voor gezorgd!  

Vrijdag 18 december zijn de kinderen van groep 1-8 allemaal vrij om 

te gaan genieten van de kerstvakantie! 

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van december met hun verjaardag! 

 

 

 


