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Algemeen
Meester Frank heeft afgelopen week pijlen op het schoolplein aangebracht, dit keer met verf in de
hoop dat dit beter blijft zitten dan de tape. Graag uw aandacht voor deze pijlen en gelieve de
looproutes te volgen.
Na de kerstvakantie zal er een draaibaar hek aan de zijkant van het plein bij de kleutergroepen een
worden geplaatst. De in- en uitgang voor de kleutergroepen wordt dan ook anders wat de doorloop
soepeler zou moeten maken. Ik informeer u hier hopelijk spoedig in het nieuwe jaar over.
Helaas hebben we afgelopen week te maken gehad met 2 positief geteste leerkrachten. We hebben
dit nog kunnen opvangen, maar u zult begrijpen wanneer dit aantal toeneemt, wij geen andere
mogelijkheden zien dan de kinderen thuis te laten blijven. Via Parro zal ik de groepen die het betreft
uiterlijk zondag laten weten wie er maandag voor de groep staat, omdat op dit moment nog niet
zeker is of de leerkrachten er komende week alweer mogen zijn.
Hierbij wil ik u bedanken voor uw medewerking tot nu toe en de leerkrachten wil ik bedanken voor
hun flexibiliteit de afgelopen periode.

Sinterklaas
Woensdag mochten alle kinderen hun schoen zetten en gelukkig was er voor iedereen op donderdag
een verrassing, maar sommige moesten er wel veel moeite voor doen om het te krijgen en ook de
rommelpiet had weer flink huisgehouden, maar daar draaien onze kinderen hun handen niet voor
om, want alles werd keurig opgeruimd.
Vandaag kwam er weer een brief van De Sint. Helaas gaat het hem niet lukken om op De Violier te
komen, maar hij heeft wel aan de 'hulp' juffen en meesters gevraagd of zij de Sint voor 1x konden
helpen en zo mogen zij volgende week vrijdag 4 december voor 1x 'hulp piet' spelen.
Vrijdag 4 december vieren wij gezellig het feestje op school. De kinderen moeten gewoon om 8.30
uur op school zijn. Deze dag zijn de kinderen om 12 uur uit!
Surprises
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken. De surprises moeten allemaal op
donderdag 3 december mee naar school, zo kunnen wij controleren of er daadwerkelijk voor
iedereen ook een surprise is en een gedicht. Zie hiervoor ook de brief met ‘regels’ over de surprise
die vorige week is uitgedeeld of op Parro staat van de groep van uw kind.
Juf Mandy
Voor juf Mandy was het deze week een spannende week; op maandag is zij getrouwd en afgelopen
vrijdag heeft zij voorlopig afscheid genomen van haar groep. Zij kan nu gaan genieten van haar
zwangerschapsverlof. Lekker even niets en afwachten tot de kleine meid zich aandient. Juf Mandy,
geniet van alles wat gaat komen en wij zien je graag in de loop van het jaar weer terug.

Belangrijke data:
4 december
9 december
16 december
18 december

Sinterklaas viering; 12:00 vrij
Primo studiedag; kinderen zijn vrij
Kerstviering (tijdens schooltijd)
Kinderen zijn vrij

