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20 november 2020

Algemeen -BelangrijkRegelmatig kreeg ik of een van de MR leden de vraag of er al iets bekend is over de schooltijden na
de kerstvakantie. Afgelopen maandag heeft de MR vergaderd en met elkaar hebben we besloten de
rest van dit schooljaar met het huidige rooster te blijven werken. De reden dat wij hiervoor hebben
gekozen is dat we duidelijkheid willen bieden aan de ouders en kinderen. Het virus lijkt nu iets
teruggedrongen te worden, maar de cijfers zijn nog steeds te hoog. Hoe het virus zich gedurende het
jaar ontwikkelt blijft onzeker. Wij vinden het niet goed wanneer wij steeds wisselen tussen de
schooltijden. De schooltijden blijven dus maandag t/m vrijdag van 8:30- 14:00.
Wij zijn er ons zeker van bewust dat dit niet voor iedereen als prettig zal worden ervaren, maar wij
zien dit als de beste, meest duidelijke oplossing voor de rest van het schooljaar.
De wens is zowel vanuit het team als vanuit de ouders om te onderzoeken welke schooltijden in de
toekomst voor de Violier het prettigst zijn. In het eerste kwartaal van 2021 zal ik onder de ouders een
enquête uitzetten om uw mening te vragen over de diverse modellen rondom de schooltijden die we
kunnen gaan hanteren. Uw mening en input in dit proces is heel erg belangrijk. Later in het jaar zal ik
u hier meer over vertellen.
Corona

Bericht van de Sint werkgroep:
Ondanks de gekke tijden waar wij nog steeds inzitten, heeft Sinterklaas Nederland toch weer weten
te bereiken, maar zal het dit jaar allemaal wel anders gaan.
Maandag is er een brief op school gekomen van Sinterklaas, waarin hij aangeeft dat het dit jaar lastig
wordt om de school te komen bezoeken, maar hij heel goed gaat nadenken om ervoor te zorgen dat
het op vrijdag 4 december een top dag gaat worden!
Er zal dus 4 december geen aankomst zijn, de kinderen worden deze dag gewoon om 8.30 uur op
school verwacht, maar wel zijn zij eerder uit, namelijk 12.00 uur. Houdt u hier rekening mee.
In de groepen 5 t/m 8 zijn er afgelopen maandag lootjes getrokken, naast het lootje, is er ook een
brief meegekomen waarop duidelijk de afspraken staan waaraan de surprise moet voldoen of is dit
vermeld op Parro. Op donderdag 3 december moeten alle surprises op school worden gebracht.
Woensdag 25 november gaan wij met de hele school onze schoen zetten, alle kinderen mogen die
dag (of eerder) een schoen meenemen van thuis.
Voor het verhaal volgen wij dit jaar het Sinterklaasjournaal, zoals al eerder gemeld is op Parro. U kunt
thuis de aflevering bekijken, maar ook op school wordt ernaar gekeken.
Belangrijke data:
23 november
4 december
9 december
16 december
18 december

Voorlopig adviesgesprekken groep 8 (kinderen van groep 8 zijn vrij)
Sinterklaas viering; 12:00 vrij
Primo studiedag; kinderen zijn vrij
Kerstviering
Kinderen zijn vrij

