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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Hebt u de kerststal in de hal van school al gezien? Kinderen van de PraktijkRijk-groep hebben
een prachtige kerstgroep gemaakt, samen met juffrouw Petra en meneer Dick. We zijn er trots op
dat zij hun talenten op deze manier kunnen ontwikkelen!
Een mooi voorbeeld weer van Samenscholen, met hoofd, hart en handen!
Onze maatschappij heeft veel behoefte aan praktisch opgeleide mensen. We vinden het daarom
belangrijk om hier van jongs af aan aandacht voor te hebben als school én om deze talenten te
waarderen!

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We werken samen” centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook
samen een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft

waardoor kinderen van goede voorbeelden op school en thuis
kunnen leren.
HERINNERING STUDIEMIDDAG 17 DECEMBER
Hoewel het op de schoolkalender en in de schoolapp staat, hebben veel
kinderen, wanneer het studiemiddag is, vaak toch brood bij zich. Daarom
opnieuw een herinnering:
Op donderdagmiddag 17 december zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.
Ze eten hun lunch die dag thuis! Noteer het, als dat nog niet was gebeurd,
goed in uw agenda a.u.b.
Voor ons is het veel extra werk als we 40 ouders op een ochtend achterna
moeten bellen. We besteden deze tijd liever aan de kinderen. 

DIT JAAR GEEN KERSTMARKT
Helaas kunt u de school nu niet binnen om te zien hoe sfeervol de ouderraad de school
weer heeft versierd. In school en in de klassen is het al helemaal Kerst.
Ook zijn de kinderen in de klas al hard aan het werk om een mooi werkje te maken voor u
thuis. En er wordt iets gemaakt voor een dierbare die het goed kan gebruiken. Op deze
manier willen we de kinderen leren hoe belangrijk het is om iets voor een ander over te
hebben.

KERSTVAKANTIE
Op vrijdag 18 december om 12:30 uur start de kerstvakantie voor
de kinderen. We wensen iedereen fijne feestdagen toe. Dé tijd van
het jaar om stil te staan bij wensen, dromen, plannen en ook van
delen met elkaar en gezelligheid. Iedereen viert het dit jaar in
kleinere kring en met letterlijk meer afstand. Iedereen hoopte dat
dat niet nodig zou zijn, maar we moeten nog even volhouden om
te voorkomen dat we alsnog naar een volledige lockdown moeten
en basisscholen alsnog/opnieuw worden gesloten.
Op maandag 4 januari zien we alle kinderen graag weer terug!

KIJK WAT IK KAN BOEKJES
Komende week krijgen de kinderen van de groepen 1 en 2 weer
een boekje mee met werkbladen en spelletjes om in de
kerstvakantie lekker mee aan de slag te gaan. Indien alles uit
het werkboekje gemaakt is, mogen ze het de eerste week na de
kerstvakantie mee terug naar school nemen om hun werk te
laten zien.
Veel plezier allemaal!

HERINNERING
Op vrijdag 11 december mogen alle kinderen voor 4 weken boeken
lenen, dit zijn 4 boeken per kind. Op vrijdag 18 december is er
geen biebuitleen.

