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VOORWOORD 

Dag allemaal 

We zijn terug van start gegaan na een extra lange herfstvakan-

tie, na deze week restten ons dan nog maar 4 weken tot de 

kerstvakantie. Voor de oudste kinderen van de school betekent 

dit dat er toetsenweken aankomen. Veel succes alvast! 

Dat betekent ook altijd een gezellige periode met Sint en kerst 

op school. Het zal een beetje anders zijn dan anders, maar ook 

dat kan mooi zijn! Daar zorgen we voor! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

27/11 Wieltjesdag 5 en 6 

04/12 Wieltjesdag 1 en 2 

11/12 Wieltjesdag 3 en 4 

18/12 Rapport 

21/12— 

01/01 

Kerstvakantie 

04/01 Instap peuters in de klas van Jules 

27/01 Studiedag: geen school voor de 

kinderen 
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CORONA UPDATE 

Zoals jullie weten zitten we momenteel met de scholen in  

’code oranje’. Dit heeft voor ons niet veel verandering teweeg 

gebracht, aangezien we voor het grootste gedeelte al zo waren 

gestart in september.  We gaan er ook vanuit dat dit zo zal blij-

ven tot het einde van het schooljaar. Toekomstige kleine versoe-

pelingen laten we graag ingang vinden, maar we vinden het toch 

vooral belangrijk dat er voor de kinderen niet te veel moet ver-

anderen en dat het duidelijk is voor iedereen. 

Zoals je op de kalender van deze nieuwsbrief wel kan zien, wordt 

onze lijst met afgelaste activiteiten stilaan ook véél langer dan 

de activiteiten die wel nog doorgaan. Dat vinden we uiteraard 

samen met jullie heel erg jammer, maar we zijn er ook van over-

tuigd dat we mee ons steentje moeten bijdragen in de strijd te-

gen dat virus. Zo moeten we melden dat het theaterbezoek van 

de lagere school niet doorgaat, de Sint niet op bezoek mag ko-

men tijdens de schooluren en dat de kerstviering, het kerstto-

neel en de kerstmarkt ook worden geannuleerd. Als klap op de 

zure vuurpijl zijn we jammer genoeg ook genoodzaakt om de le-

veringen van de verkoopsactie van de ouderraad uit te stellen. 

Lees er meer over in de speciale brief.  

Enorm jammer allemaal, maar we blijven samen sterk! Zorg dus 

goed voor elkaar en verlies niemand uit het oog... 

BESTELLINGEN  

NIEUWJAARSBRIEVEN EN (KLAS)FOTO’S 

Mogen we vragen om bestellingen voor de 

nieuwjaarsbrieven en de foto’s ten laatste 

maandag terug binnen te brengen? Foto’s 

die niet terug worden gegeven worden sa-

men met alle andere bestellingen aangere-

kend op de schoolrekening van december. 

Dankjewel.  

JAARTHEMA ‘GELUKSVOGELS’ 

Dag allemaal 

“Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstan-

digheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, 

ontspannenheid en vrolijkheid.” Geluk kan alleen van binnenuit gevoeld en ervaren worden. We erva-

ren “geluk” elk op onze eigen unieke manier. Hebben jullie wel eens van emotionele intelligentie of 

EQ gehoord ? Hoe emotioneel intelligent ofwel hoe bewust we omgaan met onze gevoelens heeft 

gegarandeerd invloed op ons geluksgevoel! Daarom willen we jullie kinderen hier sterker in maken 

en werken we een heel jaar rond het thema “Geluksvogels”. Een jaarthema waarin we kinderen emo-

tionele vaardigheden willen aanleren, ze bewust leren omgaan met zichzelf en hun eigen emoties. 

Jezelf kennen, je eigen emoties kunnen benoemen en verwoorden en er op een gepaste manier mee 

omgaan is een voorwaarde om op een fijne manier in relatie te gaan met anderen. 

Jullie horen nog van ons… 

MEEBRENGEN 4DE LEERJAAR 

Kunnen jullie een hamer meebrengen?  

Graag tegen donderdag 26 november. Op 

vrijdag 27 november mag je een keuken-

schort meebrengen. 

Bedankt, juf Magd 


