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Kalender
Vrijdag 4 december

Sinterklaasviering

Vrijdag 18 december

Kerstviering

21 december – 1 januari

Kerstvakantie

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

Voortgangsgesprekken
Afgelopen dinsdag zijn de voortgangsgesprekken geweest. We zijn heel blij dat we de meeste ouders
hebben kunnen bereiken via Teams. Het was voor iedereen anders dan we gewend waren, maar fijn
dat het zo goed gelukt is. De ouders die de leerkracht van hun kind nog niet gesproken hebben,
worden in de komende week gebeld.

Sinterklaas
Vandaag was het een rommel in ons kindcentrum! Rommelpiet was langs geweest en had voor alle
kinderen iets gezonds en een kleinigheidje meegenomen. Alle kinderen hebben goed geholpen met
opruimen en alles is weer netjes.
Op 4 december bezoekt Sinterklaas ons kindcentrum. Het feest zal zich binnen afspelen. Sinterklaas
en de pieten komen naar de gymzaal deze dag en de groepen 1 t/m 5 gaan dan bij de Sint langs. De
groepen 6 t/m 8 spelen het dobbelspel in de klas. Meer informatie heeft u via Mijnschoolinfo
ontvangen.

Kerstviering
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 mooi kerstontbijt worden verzorgd in de groepen. Alle kinderen mogen
natuurlijk in de 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 om 18 december om 12 uur vrij.

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.

Even voorstellen
Ik ben Raymond Tijssen en sinds augustus 2020, werkzaam als
wijkagent in het stadsdeel Moerwijk. Ik ben inmiddels 14 jaar
werkzaam bij de politie. Naast mijn taken als wijkagent ga ik mij
richten op de jeugd binnen Moerwijk. Met de jeugd bedoel ik dan
ook de jeugdigen op de scholen binnen Moerwijk.
Mocht je vragen, opmerkingen of gewoon even iets kwijt willen
dan kan je mij altijd aanspreken het zei op school of in de wijk zelf.
Alvast tot ziens.
De wijkagent van Moerwijk,
R. Tijssen

