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Kalender
Vrijdag 18 december

Kerstviering

21 december – 1 januari

Kerstvakantie

Tot 12 uur school, middag
vrij.
De opvang is open.
De school is gesloten.
De opvang is open, behalve
op de feestdagen.

Kerstviering
Afgelopen dinsdagmiddag 8 november is er in alle klassen een leuke kerstcreamiddag
geweest. Alle kinderen hebben mooie kerstdecoraties gemaakt en het kindcentrum is er
prachtig mee versierd.
Dit jaar gaan we door corona de kerstviering anders vieren dan we gewend zijn. Er zal helaas
geen kerstdiner zijn op donderdag 17 december. In plaats daarvan zal er op vrijdag 18
december een fijn kerstontbijt worden verzorgd in alle groepen. Alle kinderen hoeven dus
nog niet te eten voor ze naar school komen en mogen natuurlijk in hun mooiste kleren naar
het kerstontbijt komen. Na het ontbijt zal er in elke groep gekeken worden naar de kerstfilm
waarin elke klas een rol speelt.
Wij gaan er een warm en gezellig kerstfeest van maken met elkaar.
De kinderen zijn vrijdag 18 december om 12 uur vrij.

Nieuw bord
We zijn heel blij dat, na lang wachten voor goedkeuring, er deze week eindelijk een bord boven de
deur van ons kindcentrum hangt. Nu is het voor iedereen zichtbaar. En wat is het mooi geworden!

Verkeer rondom de school
Wanneer de kinderen naar school worden gebracht en op worden gehaald, is het druk
rondom de school. We willen graag dat iedereen veilig is. Om deze reden willen we u vragen
om 1,5m afstand van andere ouders te bewaren. Daarnaast vragen we u om zo veel
mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Wanneer u met de auto komt, wilt u
erop letten dat u de auto niet op de stoep voor de ingang van het schoolplein parkeert. Dit
is in het belang voor de veiligheid van de voetgangers en het vrijhouden van de
nooduitgang. Tevens blijft er zo voldoende loopruimte over en kunnen we met z’n allen
1,5m afstand bewaren.

Gezonde school en voedingsbeleid
We vinden op ons kindcentrum gezond eten belangrijk. Dit om zo bij te dragen aan een goede
ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de
ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele
afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap en een gezonde lunch.
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en tussendoor water. In de lunchpauze mogen kinderen
maximaal 1 pakje fruitdrank drinken. Energie- en sportdranken zijn niet toegestaan. Uiteraard geven
wij de voorkeur aan drinken zonder toegevoegde suikers.
Op onze site bij het kopje Gezonde School, is het gehele voedingsbeleid te vinden.

