Nieuwsbrief 15 december 2021
Betreft: Kerstviering
__________________________________________________________________________________
Wij hebben vanmiddag een teamvergadering gehad en de kerstviering besproken. We waren het er
allemaal over eens, een jaar afsluiten zonder kerstviering is geen jaarafsluiting.
Hoe hebben wij dit in gedachten.

De kerstviering vindt plaats op vrijdag 17 december.
•

Indien mogelijk zouden wij de leerlingen graag deze dag (groep 3 t/m 8) /en op de ochtend
(groep 1 en 2) in een (foute) kersttrui ontvangen.

•

Donderdag 23 december zouden wij van 16.30 uur tot 17.30 uur de viering op school doen in
de eigen klas. Dit doen we nu op vrijdagochtend 17 december. Tijdens deze viering staat het
kerstverhaal centraal. Uiteraard met wat lekkers.

•

De groepen hebben allemaal apart van elkaar in de kerk, behalve groep 4, die in quarantaine
zit, een opname gemaakt van het kerstverhaal en samenzang. Dit filmpje wordt gemonteerd
tot 1 film en op vrijdagochtend met de leerlingen bekeken. Daarna wordt dit filmpje met de
ouders gedeeld. Uiteraard ontbreekt groep 4 niet, ook van deze groep is een opname gemaakt.

Groep 4: morgenmiddag (16 december) krijgen deze leerlingen thuis bezoek van meester Jelmer of
juf Nynke en geven zij elke leerling een kerstattentie en een kerstgroet.
De leerlingen uit de overige groepen die in quarantaine zitten krijgen vrijdagmiddag een bezoekje.

Het vrijdagmiddagprogramma voor groep 3 t/m 8 ziet er als volgt uit:

•

In de groepen 3 t/m 8 wordt er film gekeken en spelletjes gedaan. Aan de leerlingen uit deze
groepen vragen wij om een leuk spelletje van huis mee te nemen.

•

Om de lunch voor de groepen 3 t/m 8 speciaal te maken vragen wij de
ouders om een kerstlunch mee te geven. Stop er wat lekkers in, verras
uw kind. Dan wordt het een feestelijke lunch.

•

Vrijdag om 14.15 uur staan alle groepen apart van elkaar op het bovenbouwplein. Daar gaan wij met elkaar zingen en als u uw kind dan ophaalt vragen wij u om
met ons mee te zingen. Samen zingen verbroedert en dit is een stijlvolle inleiding van de
kerstvakantie.

Opvang en inleveren schoolspullen.
De aanvragen voor noodopvang komen binnen. De noodopvang is op de onderbouwlocatie.
Wie van het team zijn tijdens de noodopvang aanwezig?
Maandag 20 december
8.30 tot 14.30 uur

Dinsdag 21 december
Van 8.30 tot 14.30 uur

Woensdag 22 december
Van 8.30 tot 12.00 uur
Donderdag 23 december
8.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag 24 december
8.30 uur tot 12.00 uur

Geartsje Romkema
Geartsje Paulusma
Dennis Postma
Lea Perk
Ingrid Stoker
Anouk de Hoog
Lamkje van der Draai
Lauran van Veen
Annegonda Tillema
Hilda Feenstra
Jill Kuhlman
David Jongsma
Jelmer Dijkstra
Annemiek Veenstra
Marloes Kamp
Nynke Kalsbeek
Tiny Bouma

Groep 4 en leerlingen uit andere groepen die in quarantaine zitten hebben lesmaterialen en chromebooks
thuis ontvangen. Deze materialen en chromebooks
(vergeet niet de oplader) graag op woensdag 22 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur inleveren op de
onderbouwlocatie, zodat wij alles weer voor de jaarwisseling op school hebben en op 10 januari 2022 weer
kunnen starten met alle lesmaterialen.

Aan alle ouders het verzoek om
vrijdag 17 december een extra tas
mee te geven aan uw kind.

Het is het een rare afsluiting van het jaar 2021, overigens net zoals vorig
jaar. Maar wij hopen in harmonie en in gezamenlijkheid met de leerlingen
het jaar af te kunnen sluiten. Wij wensen u fijne feestdagen toe en een
goede start van het nieuwe jaar. Maar uiteraard wensen wij u een goede
gezondheid toe. Want dat is toch het allerbelangrijkste, familie en
gezondheid. Pas op je jezelf en je dierbaren.
Team van de Opstekker.

