Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december hebben we op school het Sinterklaasfeest gevierd.
Sinterklaas zorgde met zijn twee Pieten voor een spetterende aankomst.
Na de ontvangst buiten werden alle groepen in het speellokaal
ontvangen door Sinterklaas. Daar werd gedanst, gezongen en er werden
kunsten vertoond. Uiteraard waren er ook cadeaus voor alle kinderen.
Voor de leerlingen die niet bij dit feest aanwezig konden zijn, was er een
livestream, zodat ook zij niet van deze ochtend hoefden te missen. De
Pieten hadden ervoor gezorgd dat voor deze kinderen een cadeau thuis
was bezorgd. Aan het eind van de ochtend namen Sint en de Pieten
afscheid en konden de leerlingen vol verhalen naar huis!!
Corona maatregelen en zelftest leerlingen groep 6,7 en 8
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen niet naar school.
We vragen u extra alert te zijn bij deze klachten. Bij twijfel blijf je thuis. Als kinderen (negatief) getest zijn door de
GGD, mogen zij uiteraard wel naar school. Het advies van de overheid is om kinderen van groep 6, 7 en 8 twee keer
per week een zelftest af te nemen. Alle scholen ontvangen zelftesten om aan de leerlingen uit te delen. De eerste
zending is binnen en donderdag aan de leerlingen meegegeven. Na de Kerstvakantie ontvangen we een nieuwe
zending. Zelftesten worden thuis afgenomen.
Papier ingezameld
Zaterdag 27 november stond een grote container bij school en kon een
groot deel van de dag papier en karton gebracht worden. Van deze
mogelijkheid is massaal gebruik gemaakt. Omdat de container al snel
vol zat, moest de boel moest flink aangestampt worden. Een aantal
leerlingen uit groep 6 zorgde voor extra inkomsten en gezelligheid. Ze
hadden een rommelmarkt georganiseerd naast de container. Dit
leverde een mooie extra opbrengst op!!! Gezien het succes van de
inzameling, zal dit waarschijnlijk binnenkort nogmaals plaatsvinden.
We houden u hiervan op de hoogte. Uiteraard zijn ook de
ontwikkelingen voor een nieuwe schuur in volle gang.

Hulp bij het versieren van de hal in kerstsfeer en het opruimen
Een aantal ouders had zich opgegeven om vrijdagmorgen (10 december) de hal in
Kerstsfeer te brengen. Gezien de aangescherpte regels mag dit helaas niet meer.
Gelukkig is er een groepje ouders bereid dit vrijdag na schooltijd te doen zodat de
school toch de uitstraling krijgt die bij deze periode hoort. . Uiteraard zijn we hier
erg blij mee!!

Opbrengst spaaractie
Vorige week heeft de OR een cheque ontvangen met een mooi bedrag van de plus voor
de spaaractie van de afgelopen periode. We danken alle ouders en leerlingen die helpen
geholpen met dit resultaat!

Kerst op school
In de laatste nieuwsbrief hebben we u geinformeerd over de Kerstviering en het buffet. Helaas is het niet mogelijk
als school een gezamenlijke viering te houden. Ook een buffet ’s avonds behoort gezien de maatregelen niet tot
de mogelijkheden. Uiteraard willen wij er met de leerlingen wel een feestelijke gebeurtenis van maken. Dit zal
binnen de eigen klas gebeuren . Wij hebben ervoor gekozen om het diner te verplaatsen naar de middag. We gaan
er samen een gezellige brunch van maken! Net als bij het diner willen wij u als ouder(s)/verzorger(s) vragen om,
samen met uw kind, te zorgen voor iets lekkers. Dit mag zowel zoetig als hartig zijn. De Ouderraad zorgt voor
stokbrood, kruidenboter, snoeptomaatjes en komkommer. Voor groep 7-8 komt er een lijst aan de deur waarbij
de kinderen zelf kunnen inschrijven wat ze maken. Voor groep 1 t/m 6 komen er lijsten waarop ouders zich
kunnen inschrijven. Deze lijsten worden maandag verstuurd en staan dan online. U kunt t/m vrijdag 17 december
inschrijven. We gaan uit van 12-15 stuks per hapje. De hapjes kunnen op donderdag 23 december tussen 8:158:30 en tussen 11:15-11.30 (voorkeur!) gebracht worden bij de
ingang van de school, aangezien externen de school nog niet in
mogen. Er zal iemand klaarstaan om de hapjes in ontvangst te
nemen en naar de groep te brengen. Om alles een feestelijk geheel
te laten worden, mogen de kinderen uiteraard in de mooiste
kleding en glitters naar school. Denk deze dag ook aan het
meenemen van een eigen bord, bakje, beker en bestek (voorzien
van naam). Vergeet niet om zelf eten en drinken mee te geven voor
in de kleine pauze! De school sluit op de normale tijd (14:30 uur).

Een interactieve gymzaal!
We hebben grootse plannen voor in het speellokaal. Bekeken
wordt of het mogelijk is aan de achterwand een interactieve
muur te plaatsen met klank en lichtinstallatie. Kinderen
worden door verschillende applicaties en spelen uitgenodigd
om actief, nieuwsgierig en gepassioneerd aan deze ervaring
deel te nemen! Via deze link https://www.play-lu.com kunt
u zien wat de mogelijkheden zijn. Voordat dit geplaatst kan
worden moet er nog e.e.a. gebeuren. Dit speeltoestellen
worden verplaatst naar een andere wand. Dit wordt al
geregeld. De achterwand (waar nu nog de speeltoestellen
aan vast zitten) moet glad en wit gemaakt worden. Dit moet
tot aan de dwarsbalk, daarboven is niet nodig. Dit zou
kunnen door 1. MDF platen en vervolgens wit schilderen; of 2. Door een stukadoor glad maken. Wie kan ons
hierbij helpen / adviseren? Daar wij indien mogelijk de wand graag voor de open dag gerealiseerd willen hebben,
graag z.s.m. een reactie mocht u ons kunnen adviseren (r.vanderwal@keender.nl)

Agenda
23 december
24 december
25 dec. t/m 9 jan.

kerstbrunch 11.45 uur
leerlingen 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

