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Feesten in december
Gezien de huidige Corona-maatregelen lijkt het er vooralsnog op dat de feestelijkheden rondom Sint en
Kerst dit jaar kunnen plaatsvinden zoals we ze bedacht hebben. We laten vooral doorgaan wat kan en
zullen waar nodig enkele aanpassingen doen indien aanvullende maatregelen daartoe aanleiding geven.
De Sinterklaasviering vindt plaats op vrijdag 3 december en we hebben Sint uitgenodigd om dan de school
een bezoek te brengen. Per vliegende postduif vanuit Spanje heeft hij laten weten dat een leuk idee te
vinden.
De groepen 1 t/m 4 gaan met Sint en zijn Pieten een gezellige ochtend vieren. De kleuters mogen die dag
op facultatieve basis om 12.00 uur opgehaald worden. Wilt u daar gebruik van maken, dan geeft u dit vóór
1 december a.s. bij de leerkracht van uw kind aan via de Parro. Voor de kinderen die op school blijven
wordt een rustig middagprogramma geregeld.
De groepen 5 t/m 8 gaan zoals gebruikelijk surprises maken voor elkaar. Aankomende week gaan zij in de
klas lootjes trekken en zullen ze een zakje met € 4,00 mee naar huis krijgen om een cadeautje van te kopen.
De kinderen uit groep 5 en 6 maken thuis een surprise met gedicht en nemen dat op 3 december mee naar
school. De groepen 7 en 8 maken thuis alvast een gedicht, maar knutselen hun surprise op 3 december op
school in elkaar. Bij het lootje dat ze trekken krijgen ze een brief mee met aanvullende informatie.
Meer details over de decemberfeesten volgen in de volgende nieuwsbrieven.

Studiedag 6 december
Op 6 december hebben wij een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. Skillz United biedt u weer een
alternatief voor die dag. De flyer hiervoor vindt u in de bijlage.

Mondkapjes in de school
Met het ingaan van de nieuwe maatregelen willen we u vragen om in de school weer
een mondkapje te dragen. Komt u voor een gesprek, luizenpluizen of iets anders dan is
het fijn als we op uw medewerking kunnen rekenen. Alvast bedankt!

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl
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