
 

 

 

 

Beste ouder, verzorger,  

 

Juf Roos en Rik mama en papa 

Wat ontzettend leuk dat we juf Roos en Rik kunnen feliciteren met de geboorte van hun zoon Viggo. 

Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een heel fijne kraamtijd en alle geluk met jullie drietjes. 

 

Kerstfeest  

Helaas hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus en moeten we ons kerstfeest ook 

aanpassen. Normaal gesproken vieren we het Kerstfeest `s avonds, maar om zo min mogelijk 

bewegingen en samenkomen van ouders bij school te hebben, vieren we het kerstfeest dit jaar onder 

schooltijd. Ondanks deze aanpassing gaan we er toch een heel gezellige dag van maken. De kinderen 

hoeven die dag geen eten en/of drinken mee te nemen. De ouderraad gaat ons verrassen met 

lekkere dingen. Allemaal “Coronaproof” natuurlijk. 

Talent voor de Toekomst 

De workshops “Apenkooien” en “Taart decoreren” lopen bijna ten einde, maar wat waren ze 

succesvol. Veel kinderen hebben genoten en kunnen dat nog, omdat er nog lessen ingehaald worden 

volgende week. Na de vakantie starten er weer nieuwe workshops en we hopen natuurlijk dat er 

weer zoveel kinderen aangemeld worden. 

Parro 

Na een succesvolle proefperiode, hebben we besloten een abonnement te nemen op Parro. We 

vinden het fijn om zo met u te kunnen communiceren in een veilige omgeving. Steeds ontdekken we 

weer mogelijkheden om met u te delen. Zo kunnen we ook een foto of filmpje uit de klas met u delen 

via Parro. Na de vakantie zullen we dit wat vaker gaan doen. 
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dBos 

Afgelopen vijf weken is leesconsulente Mendi Oosse op school geweest voor de lessen van “de 

Bibliotheek op school”. De lessen stonden dit keer in het teken van geschiedenis, “En toen….” In de 

bijlage vindt u een nieuwsbrief van haar met boekentips. Na de meivakantie komt zij weer bij ons 

met een nieuwe lessenreeks. 

Afscheid Jozien 

Enige weken geleden kreeg u een bericht dat onze directeur Jozien Borgmeijer Omnis gaat verlaten. 

Zij is benoemd tot teamleider zorg en welzijn bij Scalda en zal daar na de kerstvakantie mee starten. 

Dit betekent dat wij een dezer dagen afscheid van haar nemen.  

Bedankt Jozien, voor je inzet voor `t Opstapje en voor de samenwerking de afgelopen jaren. We 

wensen je het allerbeste en veel plezier en succes in je nieuwe baan. 

 

 

Belangrijke data: 

16-12   Kerstlunch op school    

18-12   Kinderen zijn vrij – begin kerstvakantie  

4  -1      Weer naar school 

Team OKC `t Opstapje    

    

 


