OUDERMEMO
NUMMER 9 - 11 DECEMBER 2020
AGENDA
Datum
Woensdag 16 december
17.00-19.00 uur
Vrijdag 18 december
Maandag 21 december t/m
Zondag 3 januari 2021

Gebeurtenis
Kerstviering
Studiemiddag
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

VANUIT DE DIRECTIE
Wat een geweldig Sinterklaasfeest hebben we gehad op de Petteflet.
Op de eerste plaats hartelijk dank aan de ouders van de OAC. Zonder
hen was het echt niet gelukt om er een fantastische dag van te maken,
uiteraard corona proof.
Contact met Sint en Piet, cadeautjes regelen, versieren, overleggen, Sint
begeleiden….. te veel om op te noemen. De OAC pakte het allemaal
op. Super fijn, jullie zijn een fantastische club.
We hebben er heerlijk van genoten om juist in deze tijd allemaal blije
kinderen te zien, helemaal in het verhaal, alsof er geen corona bestaat. Dank aan ouders
voor de helpende handjes bij de surprises en gedichtjes voor de groepen 5-8. Wat een originele knutselwerken heb ik overal gezien, er was echt veel zorg aan besteed. Ook hier tevreden kinderen die een heel gezellige dag hebben gehad.
Inmiddels hebben de sint versieringen plaats gemaakt voor onze kerstentourage. Woensdag
16 december komen we gezellig bij elkaar om Kerst te vieren. Verdere informatie leest u in
deze memo.
Nog een zakelijke mededeling met betrekking tot de ouderbijdrage omdat er wat onduidelijkheid over is. Afgelopen schooljaar zijn we vanwege corona niet op kamp geweest, de gelden voor het kamp (€ 40,-) zijn destijds ook niet geïnd. Dat geldt ook voor het huidige schooljaar, wanneer blijkt dat we nog steeds niet op kamp kunnen, dan wordt dat geld ook niet afgeschreven.
Mocht u inzicht willen in de begroting van de OAC, deze wordt altijd goedgekeurd door de
MR, deze vergaderingen zijn openbaar, u kunt hier dus als toehoorder aan deelnemen. Voor
vragen hierover kunt u terecht bij de ouders van de MR , Judith van Drongelen en Mirjam de
Keijzer.
Dit is alweer de laatste oudermemo van 2020. Een bewogen jaar, maar vooral ook een jaar
waarin we SAMEN de schouders eronder hebben gezet om er het beste van te maken. Ondanks verdriet en beperkingen hebben we uw steun gevoeld en gekregen om iedere dag
weer uw kinderen te mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Bedankt hiervoor.
Ik wens u mede namens mijn collega's sfeervolle feestdagen en een fijne
vakantie toe. Ik hoop van harte dat we 4 januari starten in een situatie
waarin het er wat rooskleuriger voor staat in de strijd tegen corona.
Namens het team
Conny Rijnen
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ALLERGIEËN
Heeft uw kind een allergie, of mag het om andere redenen sommige producten niet eten: het is belangrijk dat de leerkracht dit weet.
De voorbereidingsgroep van de betreffende activiteit (Sint, Kerst, Carnaval
etc.) geeft één week van te voren aan de leerkracht door wat de traktatie zal
zijn.
De leerkracht communiceert dit naar de ouders van kinderen met een allergie en/of een
aangepaste eetgewoonte. U als ouder zorgt vervolgens zelf voor een alternatieve traktatie.
Daarnaast kunt u als ouder een extra trommeltje in de klas zetten waar versnaperingen in zitten voor uw kind. Bij verjaardagen kan hier eventueel gebruik van worden gemaakt.

KERSTVIERING
In deze laatste donkere dagen van het jaar willen wij graag
samen met de kinderen een sfeervolle kerstviering vieren. Helaas is het vanwege alle coronamaatregelingen niet mogelijk
om de ouders hierbij te betrekken.
Wij verwachten de kinderen om 17 uur in de klas. Ze mogen
door de deur waar ze elke ochtend naar binnen gaan. Om 19
uur is de kerstviering afgelopen en komen de kinderen weer
door deze deur naar buiten. De jongste kinderen wachten in
de klas tot de leerkracht de ouders ziet en dan komt dat kind
naar de speelplaats.
Tijdens de viering krijgen de kinderen een feestelijke maaltijd, die door school wordt verzorgd.
Wij willen u vragen de kinderen uiterlijk woensdagochtend 16 december een mok en lepel,
voorzien van naam, mee willen geven. Het is handig als er een tasje bijzit waar na afloop van
de viering deze spullen weer in kunnen.
De kinderen worden tijdens het diner getrakteerd op podiumkunsten die ze vanuit hun eigen
klas kunnen bewonderen.
Wij gaan er samen een gezellige viering van maken. Wij wensen jullie alvast de beste wensen
voor 2021.

