Editie: november 2020

Agenda

Dank je wel voor begrip en medewerking

2 november
Vergadering MR-ouderpanel
11 november
Start gratis schoolfruit
30 november
Vergadering ouderraad
2 december
Smaartje
4 december
Sinterklaas
14 december
Vergadering MR-ouderpanel
17 of 18 december Kerstviering
19 dec – 2 jan
Kerstvakantie

De coronacrisis treft ons allemaal. Helaas bestaat de
mogelijkheid dat we in de komende periode geconfronteerd
met uitval van leerkrachten wat we niet kunnen vervangen en
het eind is nog niet in zicht. We beseffen heel goed hoe lastig
het voor ouders kan zijn…sinds maart is het steeds opnieuw
schakelen en weer aanpassen.
We zijn onze ouders super dankbaar voor de steun, begrip en
medewerking die we mogen ervaren. U schakelt steeds met
ons mee. We horen ook veelvuldig dat ouders blij zijn met de
heldere communicatie. We waarderen enorm dat ouders ons
dat laten weten. We zullen hiervoor ons best blijven doen.
Een dikke merci voor alle ouders en blijf hopelijk gezond!

Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
de jarigen van november
1 november
5 november
6 november
9 november
13 november
18 november
27 november

Yavi Nefs
Jason van Hooydonk
Rebecca de Jonge
Lorena van Hooydonk
Toby Koevoets, Lando Minheere
Dex Timmers
Ashley van Dessel
Raf Jansen

Gratis schoolfruit
Vanaf woensdag 11 november ontvangen we weer drie keer
per week gratis schoolfruit met Europese subsidie. Het fruit
wordt uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag.
We hopen dat alles kan doorgaan, gezien de verscherpte
maatregelen. Mocht er iets veranderen, dan hoort u van ons.

Activiteiten afgelast of in andere vorm

Vanwege Corona worden activiteiten afgelast of gaan ze door
in een andere vorm. De lampionnenoptocht gaat niet door.
De informatieavond voor groep 8 over het voortgezet onderwijs
vindt online plaats. Nog steeds geen oud papier inzameling.
Ook voor het Sinterklaasfeest is op dit moment nog niet
bekend op welke wijze dit gevierd wordt. Daarover volgt nog
bericht. Natuurlijk gaat het feest wel door, maar of de
goedheiligman fysiek aanwezig kan zal zijn is nog niet zeker.
We houden u op de hoogte.

Het volgende Smaartje verschijnt
op 2 december 2020
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