
 

 

Nieuwsbrief 15        11 december 2020 

 
Algemeen  
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. De volgende nieuwsbrief zal zijn in 2021.  

Gelukkig heeft de regering niet besloten om na vandaag de deuren van alle scholen te sluiten, want 

wij zijn echt in kerststemming. De klassen en hallen zien er gezellig uit en de kinderen hebben zin in 

het kerstontbijt. Ik ben benieuwd naar alle feestelijke outfits woensdag. Hoewel dit een leuk 

alternatief is hoop ik dat we volgend jaar weer een heus kerstdiner met elkaar kunnen hebben en dat 

ik samen met een groep ouders gezellig kan kletsen op een kerstborrel net als vorig jaar. Ik wil hierbij 

mijn dank uitspreken naar de kerstcommissie; zij hebben echt iets leuks bedacht zodat we ondanks 

alles toch een feestje met elkaar kunnen vieren. 

 

Vrijdag zijn de kinderen vrij en kunnen de meesters en juffen ervoor zorgen dat alles weer is 

opgeruimd en zij klaar zijn om op 4 januari te starten. 

 

Vergeet niet dat wij ook na de kerstvakantie verder gaan met het rooster van 8:30- 14:00. 

 

Herhaling -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: 

16 december  Kerstviering (tijdens schooltijd) 

18 december  Kinderen zijn vrij 

4 januari 2021  Eerste schooldag in het nieuwe jaar 

10 februari  Studiedag voor het team; de kinderen zijn vrij 


