December 2020

Beste ouder, verzorger,
Nieuws
We zijn helaas nog steeds niet af van het Coronavirus. Gelukkig ziet het er wel naar uit dat er
een vaccin op komst is en wordt er steeds sneller getest.
Zoals het er nu naar uit ziet blijven de kinderopvang en de basisscholen open.
Mocht dit wijzigen dan brengen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
Van de leerkracht hebben jullie de scenario’s ontvangen die in gaan als er zich weer
Coronaperikelen voordoen.
De maatregelen in de school en met halen en brengen blijven nog steeds van kracht.
De oudergesprekken zijn in november telefonisch gehouden. We
bekijken in februari of dat alweer op school kan. Dat zal afhangen van de
ontwikkelingen in de komende maanden.
De leerlingenraad:
De leerlingenraad is gekozen en benoemd en heeft het druk met
activiteiten bedenken en organiseren.
Veel succes en plezier Fleur, Frederique, Koen, Anique en Amy.
Deze maand staat natuurlijk in het teken van alle feestelijkheden die we met het hele
kindcentrum, maar toch ook weer zo Coronaproof mogelijk, zullen vieren.
Op 10 december is er voor de midden en bovenbouw een leuke voorstelling door meester
Oscar. Hij heeft hier voor de herfstvakantie vervangen in groep 3, 4 en 5.
Ook hier is weer rekening gehouden met alle voorschriften.
Sintviering
De Sintviering is op donderdag 3 december zal zo veilig mogelijk worden gehouden. Er is geen
intocht. De kinderen gaan in groepen naar de Sint toe in het gebouw en blijven de gehele tijd
op afstand.
We hopen dat het zo toch nog mogelijk is om met de Sint te praten en even bij hem te zijn.
De rest van de dag is er een feestelijk programma.
Formatie
Juf Melissa gaat als vaste dagen op maandag, dinsdag en donderdag op het kinderdagverblijf
werken. Zij gaat vanaf januari op de woensdag groep 5/6 en individuele leerlingen begeleiden.
Juf Marijke is per 1 december met pensioen gegaan en zal niet meer teugkeren voor de
groep. Juf Melissa gaat nu deze nieuwe uitdaging aan. Daar zijn we heel blij mee!

Kerstviering
Ook de kerstviering zal anders verlopen dan andere jaren. Deze zal plaatsvinden op woensdag
16 december onder schooltijd. We vragen aan de ouders of zij voor de lunchpauze een
smakelijk en feestelijk trommeltje willen verzorgen. Daar mag alles in wat de kinderen lekker
vinden en ook wat uitgebreider dan anders.
Voor de kleine pauze hoeven de kinderen niets mee te nemen. De OR en leerkrachten hebben
voor de kinderen een smakelijke traktatie bedacht. Deze wordt buiten en door professionals
gemaakt. Een echte verrassing!
’s Middags hebben de kinderen een voorstelling voor en door de kinderen.
We zijn gewoon om 14.00 uur uit.
Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december start de kerstvakantie. De kinderen zijn de hele vrijdag al vrij.
Op maandag 4 januari starten de lessen weer.
Talent voor de toekomst.
De workshop Apenkooien loopt tot aan de kerstvakantie. Op korte termijn ontvangen jullie
weer de informatie over de nieuwe workshops.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie deze zoals altijd kwijt bij
talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl
Met vriendelijke groet
Team Omniskindcentrum De Schakel

Belangrijke data:
- 3 december Sinterklaasfeest.
- 16 december Kerstviering onder schooltijd.
- 18 december kerstvakantie. De kinderen zijn de hele vrijdag al vrij.

