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Algemeen
Wat een gezelligheid vanochtend op het plein en in de klassen. Ondanks dat we het niet zoals we
normaal gesproken zo graag doen konden vieren, is deze dag heel feestelijk verlopen en zag ik alleen
maar blije gezichten. Ik wil de Sintcommissie bedanken voor hun inzet in de afgelopen tijd. Hopelijk
mag Sinterklaas volgend jaar wel weer zijn huis uit om alle kinderen in Nederland te bezoeken. "
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Vanmiddag gaan we met de leerkrachten en enkele OR ouders aan de slag om de school om te
toveren van Sint naar Kerst. Hopelijk is deze metamorfose niet voor een korte periode; het OMT is
namelijk aan het onderzoeken of de kerstvakantie eerder kan starten om zo de verspreiding van het
virus verder te voorkomen. Wij hopen natuurlijk dat wij gewoon tot 17 december open mogen
blijven. Dinsdagavond 8 december wordt hier uitsluitsel over gegeven. Ik houd u via Parro en de
nieuwsbrief op de hoogte.
Kersteditie 2020
Bericht namens de kerstcommissie:
Het kerstfeest zoals wij dat op de Violier kennen zal er dit jaar door het Corona virus anders uitzien,
maar het zal er niet minder leuk door worden. Dit jaar hebben we geen kerstdiner, maar een echt
kerstontbijt op school.
Vanaf maandag 7-12
•
•

Lichtjes met een batterijtje mogen worden
meegenomen naar school.
Er worden lootjes getrokken in iedere groep. Het
is de bedoeling dat je voor het kind dat je
getrokken hebt een mooie kerstkaart maakt.
Vanaf maandag 14-12 kunnen de kaarten die af
zijn ingeleverd worden bij de eigen juf. Tijdens het
kerstdiner worden deze kaarten dan uitgedeeld.

Woensdag 16-12
“Kerst op de Violier”
• Kerstontbijt op school. Kinderen mogen in hun
mooiste kerstkleding naar school.
• We hanteren deze dag gewoon het
continurooster, dus de kinderen lunchen op
school en zijn om 14:00 uur uit.
Donderdag 17-12
Dit is een gewone schooldag voor de kinderen
Vrijdag 18-12
Kinderen zijn vrij.

Belangrijke data:
9 december
16 december
18 december
4 januari 2021
10 februari

Primo studiedag; kinderen zijn vrij
Kerstviering (tijdens schooltijd)
Kinderen zijn vrij
Eerste schooldag in het nieuwe jaar
Studiedag voor het team; de kinderen zijn vrij

