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Belangrijke data
18 december t/m 9 januari

kerstvakantie

20 december

juf Danielle jarig

24 december

meester Dick jarig
meester Arjen jarig

25 december

eerste kerstdag

26 december

tweede kerstdag

31 december

oudjaarsdag

1 januari

nieuwjaarsdag

Fijne feestdagen!
Het zijn bijzondere tijden door corona, daar weet u als ouder(s)/verzorger(s) alles van. We zijn trots op hoe
we ook dit jaar weer samen – ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en leerkrachten – de schouders eronder
hebben gezet en hebben gezorgd dat het onderwijs zoveel mogelijk door kon gaan.
Het schooljaar is bijna op de helft en het jaar 2021 is alweer bijna voorbij. Voor iedereen een ander jaar dan
anders, maar wat hebben wij ondanks dat toch heel hard gewerkt, plezier gehad, veel geleerd en kunnen
lachen met alle kinderen.
We wensen jullie een heel fijne kerstvakantie, een mooi kerstfeest en een heel goed en gezond 2022!

Kerstvakantie
Vandaag (vrijdag 17 december) start de kerstvakantie om 14.15 uur. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we na
de kerstvakantie op maandag 10 januari 2022 weer gewoon opengaan en we alle kinderen weer zullen
ontvangen. Mochten er komende weken toch nog verder aanscherping van maatregelen zijn, dan zullen we
dat uiteraard met u communiceren.

Kerstviering en lunch
We hebben, samen met de kinderen in de eigen klas, zo genoten van de kerstviering en de heerlijke
kerstlunch. We bedanken u voor het vullen van de mooi versierde lunchboxen en de ouderraad voor alle
hand- en spandiensten. We zijn heel blij met alle hulp! We bedanken de Albert Heijn voor de sponsoring van
de kerstspullen voor onze kerstlunch.
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Kerststukjes
Op donderdag 16 december hebben de kinderen prachtige kerststukjes gemaakt. De ouderraad heeft
gezorgd voor de bakjes, oase en de kaarsen. Heel fijn dat we van de familie Oudmaijer en de familie Harms
het kerstgroen hebben gekregen. We hadden genoeg voor alle kinderen van de school. Ouders bedankt voor
het groen en ouderraad hartelijk bedankt voor jullie hulp.
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