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Feesten in december
Gezien de huidige Corona-maatregelen zullen de feestelijkheden rondom Sint en Kerst in een aangepaste
vorm plaatsvinden. We laten doorgaan wat kan, maar we hebben ook moeten besluiten om een aantal
gebruikelijke activiteiten te schrappen, waaronder een kerstlunch/diner. In de komende weken zullen we u
daarvan via de nieuwsbrief verder op de hoogte brengen. We doen ons best om te zorgen dat de kinderen
zowel met Sint als met Kerst een leuke en veilige viering tegemoet kunnen zien. Wij rekenen op uw begrip.
Bij veranderingen in de maatregelen zullen we waar nodig onderdelen bijstellen.
Het volgende is in elk geval duidelijk:
• Er zullen geen versieravonden met hulpouders zijn
• Er zijn geen ouders in en rond de school tijdens de vieringen, m.u.v. OAC-ouders in functie
• Er wordt alleen gebruik gemaakt van fabrieksverpakte etenswaren
In de volgende nieuwsbrieven leest u er meer over. Mocht u vragen hebben over de activiteiten dan kunt u
contact opnemen met de Evenementenmanager, juf Karjan, via k.backerdirks@kpoa.nl.

Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot…. met waarschijnlijk iets te weinig
kolen is die onderweg naar Nederland. Nu maar hopen dat dat
allemaal goed komt. Vanuit school hebben we Sinterklaas
uitgenodigd om op vrijdag 4 december langs te komen en hij
heeft laten weten dat hij daar erg veel zin in heeft. Als het goed
is heeft Regelpiet die datum in de agenda van Sint gezet.
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 4
december mee naar school. De groepen 7 en 8 maken thuis alvast een gedicht, maar knutselen hun surprise
op 4 december op school in elkaar. Bij het lootje dat ze trekken krijgen ze een brief mee met aanvullende
informatie.

Kerst
De inmiddels jaarlijkse Kerstmusical kan zoals het nu staat gewoon doorgang vinden. Deze musical wordt
door leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 opgevoerd op donderdag 7 december. Zij zijn al aan het oefenen.
Wij kijken naar mogelijkheden om de musical op te nemen. Heeft u of kent u iemand met apparatuur
daarvoor, wilt u dan contact opnemen met juf Karjan?

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