Nieuwsbrief o.b.s. De Schakel
Jaargang 2020-2021 nr.5.
Donderdag 10 december 2020

Corona
Langzaamaan komen er meer besmettingen bij ons binnen van ouders van leerlingen. In de schoolapp worden de
ouders van de desbetreffende groep(en) op de hoogte gehouden. Dit is een afspraak binnen de stichting.
In de persconferentie van dinsdag 8 december zijn er geen nieuwe ontwikkelingen voor het basisonderwijs afgekondigd.
Wij houden ons dan ook aan de maatregelen, zoals wij voor de persconferentie hanteerden.

Leerlingenraad
Vandaag komt de leerlingenraad weer bij elkaar. In de volgende Schakelnieuws zal een verslag van deze leerlingenraad
staan.

Sinterklaas
Wij hebben een mooi Sinterklaasfeest gehad op De Schakel. Dit jaar een beetje anders dan andere jaren, maar voor de
leerlingen niet minder leuk. Leuke cadeautjes, Mooie surprises, leuke cadeautjes en dansjes, liedjes en kunstjes voor de
Sint.
De Ouderraad en Sint commissie hadden het, ondanks de beperkingen, dit jaar weer prima geregeld. Er was door deze
commissies ook een lekkere attentie met gedicht voor de leerkrachten verzorgd. Hierin stonden mooie complimenten
voor het team. Dank jullie wel! Dit wordt zeker gewaardeerd.

Kerst
Sint is nog maar net vertrokken, maar het kerstfeest staat alweer bijna voor de deur. Dat willen wij dit jaar graag samen
met de kinderen vieren op donderdag 17 december. De kinderen zijn dan als vanouds ‘s avonds welkom op school in
hun mooiste kerstoutfit. De invulling van de kerstviering zal dit jaar, in verband met Corona, anders zijn dan normaal. Er
wordt niet samen gegeten. Iedere klas zorgt voor een eigen invulling. U kunt hierbij denken aan: Liedjes zingen, een
kerstverhaal lezen, een filmpje kijken, etc. We maken er wat gezelligs van!
Omdat er niet te veel ouders tegelijk bij het hek mogen staan, laten wij de kinderen in shifts naar school komen en weer
ophalen. De kinderen verzamelen bij hun eigen ingang, waar de leerkracht ze opwacht. Na afloop worden de kinderen
door de leerkracht weer naar het hek gebracht.
18.00 brengen, 19:00 halen: groep 1/2A en groep 5

18.10 brengen, 19:10 halen: groep 1/2B en groep 6
18:20 brengen, 19:20 halen: groep 3 en groep 7
18:30 brengen, 19:30 halen: groep 4 en groep 8
Vakleerkracht
Wij zijn druk in onderhandeling om ervoor te zorgen dat er voor het kalenderjaar 2021 een vakleerkracht gym in
geschakeld kan worden. Deze zal aan de groepen 3 t/m 8 de gymlessen op de maandag gaan verzorgen.

17december: Kerstfeest
18 december: Om 14.00 uur start de kerstvakantie.
04 januari: Studiedag. De leerlingen zijn vrij.
05 januari: Leerlingen weer naar school.

