‘Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind’

Nieuwsbrief 7 december 2020

Kerstkaartjes
Om teleurstelling te voorkomen, willen wij jullie vragen om
kerstkaartjes niet op school uit te delen. (Tenzij je alle kinderen
van de klas een kaartje geeft, maar wij willen jullie zeker niet
verplichten om voor alle kinderen kerstkaartjes te kopen).

Vrije middagen
Volgende week donderdag 17 december en vrijdag 18
december hebben de kinderen ‘s middags vrij.
Om 12.00 uur mogen de kinderen die middagen naar huis.

Kerst-tentoonstelling dinsdag 15 december
Dinsdag 15 december houden wij een Kerst-tentoonstelling. Een wandeling rondom de
school voor ouders en hun kind(eren). Op deze manier kunnen jullie toch nog een beetje
genieten van de kerstsfeer op de Albatros. Tijdens de tentoonstelling gelden de
coronamaatregelen.
•
•
•
•

Kom op het juiste tijdstip, zodat er niet te veel mensen
tegelijk zijn.
Kom alleen met je eigen gezin, ouders en kind(eren).
Houd tijdens de tentoonstelling 1,5 meter afstand van
andere gezinnen
Volg de looprichting.

Het belooft een prachtige, sfeervolle kerst wandeling rondom
de school te worden.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie de volledige
informatie.
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Kerstviering donderdag 17 december van 17.30 uur tot 19.00 uur
Donderdag 17 december is de kerstviering.
De kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht.
We hebben eerst een viering in ons theater en gaan daarna samen eten. Het kerstbuffet
wordt gemaakt door de Bebsel en is geregeld door de ouderraad.
Om 19.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. De leerkrachten en stagiaires
brengen de kinderen naar buiten.

Bord-beker-bestek
Voor het kerstbuffet brengen kinderen zelf bord-beker-bestek mee. Vanaf maandag 14
december kan dit meegebracht worden naar school in een tas voorzien van naam. Graag
uiterlijk donderdagochtend 17 december meebrengen.

Belangrijke data december
09-12-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

09-12-2020

Sportevenement ‘t Doesgoor

15-12-2020

Kerst-tentoonstelling (wandeling rondom de school)

17-12-2020

Kinderen zijn middag vrij (vanaf 12.00 uur)

17-12-2020

Kerstviering (van 17.30 tot 19.00 uur)

18-12-2020

Kinderen zijn middag vrij (vanaf 12.00 uur)

19-12-2020

OUD PAPIER

21-12-2020

KERSTVAKANTIE T/M 1 JANUARI 2021

02-01-2021

OUD PAPIER
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