Ouderinfo 23 november 2020
Belangrijke data:
09 November
Start levering School fruit
14 November
Intocht Sint op televisie
16 November
OR via teams: 13.00 uur
01 December
MR vergadering via teams 19.00 uur
04 December
Sinterklaasfeest op school
17 December
Kerstontbijt op school
18 December t/m 3 Januari
Kerstvakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Update vanuit de GGD betreffende corona
Zoals u in de bijlage van de GGD kunt lezen is er betreffende het testen bij vermoeden
van Corona een aanpassing.
Wanneer één van de gezinsleden getest wordt betreffende Corona dan blijven de andere
gezinsleden thuis totdat de uitslag van deze test bekend is. Dit is om te voorkomen dat
leerlingen uit de klas gehaald worden mocht de coronatest positief zijn.
Mocht dit in uw gezin spelen dan stellen wij het op prijs dat u dit vermeld bij de
afmelding van uw kind.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een nieuwsbrief van de GGD met o.a. informatie
over de feestdagen in Coronatijd.
Naschoolse activiteiten
We hopen dat de kinderen uit de A-groep lekker hebben kunnen sporten bij Gymkids en
Freerunning de afgelopen weken. Vanaf volgende week zijn de B-groepen aan de beurt.
U heeft hierover bericht gehad. Zij krijgen 4 lessen op de donderdag van 15.30 tot 16.30
uur tot aan de Kerstvakantie. We wensen alle leerlingen veel plezier!
Sintfeest op school
Vanwege de coronamaatregelen vieren wij dit jaar het Sinterklaasfeest op een andere
manier dan u van ons gewend bent. Er komen geen Sinterklaas en pieten bij ons op
bezoek maar er wordt speciaal voor en over onze school een heuse Sint film gemaakt!
Deze zullen wij in de klassen tonen op vrijdag 4 december waarna er natuurlijk ook
zakken met cadeautjes zullen zijn.
In de groepen 6, 7 en 8 maken we de surprises en gedichten op school. Iedereen
ontvangt dit jaar van school een Intertoys cadeaukaart om zelf te besteden.
Groep 3 t/m 5 gaat 2x op vrijdagmiddag tijdens het Creatief Blok aan de slag met het
thema Sinterklaas!
De kinderen krijgen als traktatie pepernoten. Graag zelf drinken meenemen. De school
gaat vrijdag 4 december om 12.00 uur uit!
Wij hopen ondanks de aanpassingen dat de kinderen een onvergetelijk Sinterklaasfeest
zullen beleven!

Kerstfeest dit jaar
Net als Sinterklaas, zal ook het kerstfeest dit jaar anders zijn. In plaats van een
kerstdiner, houden we dit jaar een kerstontbijt. Het is hierbij de bedoeling dat de
kinderen met hun mooie kleding aan, in hun eigen versierde lokaal, een lekker
ontbijtje eten. De kinderen moeten hun eigen ontbijt meenemen, dit vanwege de
Corona-regels. We maken er een gezellige maaltijd van.

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

