Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het jaar 2020 zit er bijna op. Bij deze een
extra schoolbericht met de laatste
belangrijke informatie.
Covid-19 nieuws
Zoals iedereen waarschijnlijk gisteren heeft
meegekregen bij de persconferentie, zijn
er momenteel nog geen wijzigingen m.b.t.
het coronabeleid in het algemeen en
ook bij ons op school. Helaas kunnen we
nog steeds niet melden dat versoepeling
en aanpassing kan plaatsvinden. Dit vinden
we jammer, maar kunnen dit niet
veranderen. Dus vooralsnog, tot nader
bericht, geen wijzigingen.
Nog even aandacht voor de starttijd. De
inloop is tussen 8.20 en 8.30uur, maar we
willen de lessen graag om 8.30uur starten!
Wilt u er rekening mee houden dat de
kinderen op tijd op school zijn,
zodat de lessen ook daadwerkelijk om 8.30
uur kunnen starten.
Afval scheiden
In samenwerking met Natuur&Zo, natuuren milieueducatie Zeeuws-Vlaanderen
doet onze school mee aan het afvalproject.
Dit houdt in dat we als school bewuster
met afval omgaan en afval proberen te
beperken en zoveel als mogelijk scheiden.
Op het plein hebben we nu diverse
containers staan en in alle klaslokalen en
andere ruimtes staan minicontainers.

Onze school heeft ervoor gekozen om vier
afvalstromen te scheiden: papier, restafval,
gft en plastic.
Natuur&Zo geeft scholen ondersteuning en
begeleiding. We hopen dat na de Kerst een
coronaproof gastles kan worden verzorgd
voor de leerlingen.

Kerstkaartjes
We vinden kerstkaartjes krijgen heel leuk,
maar willen teleurstelling
voorkomen bij kinderen die geen
kaart ontvangen. Dus daarom het verzoek
als je een kaart wil schrijven: 1 kerstkaart
schrijven voor de HELE klas! We
hangen deze dan centraal op in
de klassen! Willen de kinderen toch
kerstkaartjes schrijven voor
individuele klasgenootjes, dan graag thuis in
de betreffende brievenbus stoppen!

Kerstviering
In navolging van het
vorige schoolbericht
ter herinnering:
Op
woensdagmiddag 16
december vieren wij
samen met de kinderen het kerstfeest. Alle
kinderen lunchen deze middag op school. Ze
hoeven geen lunch mee te nemen. De viering
is afgelopen om 14.45. Meer informatie
hierover vindt u in de bijlage.
Studiemiddag
Op donderdagmiddag 28 januari heeft het
schoolteam een studiemiddag. Hierin staat het
unit-onderwijs centraal. Er komt iemand van
de schoolbegeleidingsdienst om samen met
ons te kijken hoe wij het succesvolle unitonderwijs nog verder kunnen verbeteren.
Dus donderdagmiddag 28 januari zijn de

leerlingen om 12.00 uur uit!

Opa- en oma ochtend gaat voorlopig niet
door!
In de jaaractiviteitenkalender heeft u kunnen
zien dat op 3 februari de opa- en oma ochtend
is gepland. Hierbij stond al o.v. ( onder
voorbehoud ). Aangezien de besmettingen
weinig afnemen en maatregelen i.v.m. corona
nog steeds van kracht zijn gaat deze voorlopig
niet door.

Ter herinnering
•

Wij ontvangen graag uiterlijk
woensdag 16 december de
bestelformulieren voor de
nieuwjaarsactie terug. Deze kunnen
de kinderen samen met het geld

inleveren bij een van de eigen
leerkrachten.
•

Vrijdag 18 december zijn alle
kinderen van Unit Ravelijn vrij.
De kinderen van Unit Bastion en
Unit Minnepoort zijn deze vrijdag
om 12 uur vrij!
De Kerstvakantie start dus op
vrijdagmiddag 12.00uur en eindigt
op vrijdag1 januari.
De kinderen worden op maandag 4
januari weer op school verwacht.

We wensen iedereen, ondanks de coronamaatregelen, hele fijne Kerstdagen
en alvast een voorspoedig en gezond
2021. Pas goed op uzelf en dierbaren!

