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Kerstlunch
Donderdag 16 december a.s. is er voor alle leerlingen een kerstlunch op school. Omdat door
de Coronamaatregelen nog niet helemaal duidelijk is wat wel en niet mogelijk is in de
laatste week voor Kerst hebben we besloten om deze gezellige activiteit naar voren te
schuiven. De leerlingen mogen deze dag natuurlijk in hun mooiste kerst-outfit naar school
komen. Voor het eten zorgen wij. Wilt u wel iets meegeven voor de fruitpauze? De
schooltijden blijven deze dag normaal. 8.30 uur-14.15 uur.

Kerstkaarten
Vorig jaar hebben we in groep 7-en 8 kerstbakjes gemaakt voor de ouderen in Noord-Sleen. Dit ging
uit van de stichting “Coevorden Co Helpers”.
Dit jaar wil deze stichting zich gaan inzetten om (zelfgemaakte) kerstkaarten met positiviteit te gaan
verspreiden. Wij willen graag een steentje bijdragen als school. In alle groepen gaan we de komende
week mooie kerstkaarten maken. Een lieve boodschap, een kerstgroet, post ontvangen doet iemand
altijd goed! Kortom: een mooie actie waar wij graag aan mee willen werken met de kinderen van
onze school!

Even voorstellen:
Sinds vorige week ben ik begonnen op stage in groep ½. De rest van het schooljaar loop ik stage in
deze groep. Zelf doe ik de opleiding onderwijsassistent op het Alfa College. In mijn vrije tijd vind ik
het leuk creatief bezig te zijn en ben veel met mijn vrienden. Ik hoop hier veel te leren! Groetjes
Vera Eising.

Voedselbank
We hebben al heel veel spullen gekregen om de dozen te vullen voor de kinderen van de voedselbank.
Allemaal heel hartelijk dank hiervoor! Volgende week gaan we de dozen inpakken en mooi versieren.
17 december worden de dozen opgehaald.

Kerstbakjes
21-en 22 december gaan we kerstbakjes maken op school. Wilt u uw kind(eren) hiervoor meegeven:
een bakje, met hierin een blok natgemaakte oase steekschuim, een kaars, wat versierselen en evt.
wat groen uit de tuin. Dit alles graag in een tas voorzien van naam.

Agenda
16 december: kerstlunch voor alle leerlingen
21 -22 december: kerstbakjes maken
23 december: begin van de vakantie, alle leerlingen om 12 uur vrij
23 december: volgende nieuwsbrief

Directie aanwezig
Dinsdag 14 december (mo)

Marlies Bisschop aanwezig

Woensdag 15 december

Petra van de Pauvort aanwezig

Dinsdag 21 december (mi)

Marlies Bisschop aanwezig

Woensdag 23 december

Petra van de Pauvort aanwezig

Directie is bereikbaar op:

06-38998893

Zelftesten
Zelftest toegestaan bij milde klachten
Er is opnieuw een wijziging in alle richtlijnen en beslisbomen: bij milde klachten mag nu een
zelftest worden afgenomen en is een GGD-test niet meer nodig. Als deze zelftest een positieve
uitslag geeft, is alsnog een GGD-test nodig. Dit is ook nodig wanneer de klachten langere tijd
aanhouden.
Bij quarantaine is op de vijfde dag wel een GGD-test nodig.
Mondkapjes
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 6 t/m 8 zelf een mondkapje mee naar school
nemen. Voor het geval mondkapjes op school stuk gaan, hebben we enkele extra mondkapjes op
school.
Met vriendelijke groet,
Marlies Bisschop

