Nieuwsbrief december 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Verkeer rondom de school
Nu alle kinderen weer tegelijk naar school gaan zien we weer een toename van
verkeersonveilige situaties.
Graag attenderen we op de eerder gecommuniceerde medewerking:
* Laat uw kind(eren) zo veel mogelijk te voet naar school komen.
* Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat u te ver van school woont, dan kan het kind met
de fiets naar school komen.
* Als het echt niet anders kan: dan is de auto een overweging.
Als u toch uw kind naar de school wilt brengen met de auto dan graag parkeren bij het
parkeerterrein tegenover de school (schelpenpad). Zo voorkomen we met z'n allen dat er
onveilige situaties ontstaan.
Berichtje van juf Nicky
Lieve papa’s, mama’s, verzorgers en kinderen,
Op maandag 11 augustus is onze dochter en zusje Lieke
geboren. Lieke doet het ontzettend goed en haar zus Milou is
enorm trots!
Normaal gesproken zou ik na de kerstvakantie mijn
werkzaamheden als leerkracht weer oppakken. Echter heb ik
besloten om voorlopig te stoppen in het onderwijs. Mijn man en
ik hebben een eigen bedrijf dat sterk groeit. Ik ben hier dan ook
hard nodig en ik vind het heel leuk om dit samen met hem te
kunnen en mogen doen.
Het werk voor ons bedrijf is niet meer te combineren met een
andere baan en de zorg voor ons gezin. Via deze weg wil ik
daarom afscheid van jullie nemen. En dat is best even slikken
hoor! Ik zal het onderwijs zeker gaan missen. Gelukkig zit ‘juf
zijn’ in je hart en zal ik dit altijd bij me dragen.
Ik wil jullie bedanken voor de leuke tijd op De Singel! Ik kijk er
met heel veel plezier op terug. Voor nu wens ik jullie allemaal
het allerbeste en juf Wietske veel succes in groep 5. Wie weet
tot ziens!
Juf Nicky

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school.
De kinderen zijn op deze dag om 14.15 uur uit!
Hulp bij activiteiten
Via het SOS-formulier aan het begin van het jaar is aan u gevraagd of u aan kunt geven bij
welke activiteiten u bereid bent te helpen dit schooljaar. Vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus proberen we het verkeer op school zoveel mogelijk te beperken, zo ook het
aantal ouders dat in de school is. Ouders die nu de school binnenkomen, doen dat met een
specifiek en door ons gevraagd doel. Ook het versieren van de school voor bijvoorbeeld
Sinterklaas of Kerst doen we met zo min mogelijk ouders. Bent u dus nog niet benaderd, dan
kunt u er vanuit gaan dat het maximum aantal ouders in de school is bereikt. We hopen op
uw begrip.
Kerstviering
Achter de schermen wordt er gewerkt aan Kerst, maar door de huidige maatregelen rondom
het coronavirus kunnen wij nog geen informatie delen. Alle informatie rondom Kerst volgt zo
snel mogelijk. Op vrijdag 18 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit, zodat ze kunnen
genieten van een welverdiende kerstvakantie!
Verjaardagen
2 december
5 december
10 december
11 december
12 december
26 december
30 december
1 januari
2 januari

Linde van der Meer (groep 3)
Sophie Hodde (groep 4)
Ainoa Stout (groep 7)
Sara Bijl (groep 1/2)
Myrthe van Beek (groep 7)
Willemijn Klijn (groep 7)
Olivier Kooi (groep 7)
Lisa van Deutekom (groep 7)
Auke Kannekens (groep 8)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

