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Advent
Afgelopen maandag zijn we in alle groepen gestart met de advent
viering. Elke maandag steken we een kaarsje aan en vertellen we het
advent verhaal van vadertje Panov. Tijdens de kerstviering steken we
het laatste kaarsje aan en bekijken we het filmpje van vadertje Panov.
Elke groep heeft een mooie adventskrans gekregen.

Kerstviering donderdag 16 december
Zoals we allemaal nog weten mocht vorig jaar onze Kerstviering op het laatste moment
niet doorgaan…we moesten thuis blijven.
Om zeker te weten dat dit jaar de Kerstviering wel door kan gaan hebben wij besloten om
deze op donderdag 16 december te vieren. Donderdag 23 december wordt dan een gewone
schooldag.
De Kerstviering is dit jaar overdag, de kinderen gaan naar school van 8.30-14.15 uur. De avondviering
komt dit jaar dus helaas te vervallen.
Wij gaan er wel een feestelijke dag van maken en de kinderen mogen in hun mooiste kleding naar
school komen!
We krijgen deze dag een heuse Kerstlunch aangeboden door Woodies Eten en Drinken, dat wordt vast
smullen!
We vragen de kinderen om zelf een bord, beker en
bestek mee te nemen deze dag, graag in een tasje met
naam.
Wij hebben er veel zin in!!!!
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De Nationale Voorleeswedstrijd
Donderdagmiddag zijn in groep 7/8 de voorleeskampioenschappen
gehouden. 6 enthousiaste deelnemers lazen voor uit hun favoriete boek.
Yfke is uitgeroepen tot winnaar en zal onze school gaan vertegenwoordigen
in de volgende ronde.

Zelftesten
Vanaf maandag 6 december zullen de scholen in Nederland zelftesten voor leerlingen uit groep 6 t/m 8
ontvangen. Wij zullen deze testen, zodra deze binnen zijn verdelen onder de leerlingen. Het gebruik van
deze testen blijft een advies. In de bijlage vindt u een document die het gebruik van zelftesten
verduidelijkt. Op het moment dat wij de zelftesten aan de kinderen meegeven wordt u middels een
Parro bericht op de hoogte gesteld.
Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.

Orthopedagoog, jeugdarts en schoolverpleegkundige
Laura Peelen was de afgelopen jaren als orthopedagoog verbonden aan onze school. Vanaf januari 2022
zullen haar taken worden overgenomen door Roos Garritsen. Zij zal ook aansluiten bij de OT’s. We
bedanken Laura voor de fijne samenwerking.
Na bijna 10 als jeugdarts te hebben gewerkt bij de GGD, gaat onze jeugdarts Mieke Berghuis een andere
uitdaging aan. Raquel Bosman zal haar taken overnemen. Ook Mieke bedanken we voor de fijne
samenwerking.
Onze schoolverpleegkundige Lisa Klein Gunnewiek gaat m.i.v. 9 december met zwangerschapsverlof.
Haar taken worden overgenomen door Annet Heyn. We wensen Lisa nog een goede zwangerschap en
een hele fijne tijd met de baby. Lisa keert in de zomer terug van zwangerschapsverlof.
Tot slot heten we Raquel, Annet en Roos van harte welkom op onze school.

