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Beste ouders/verzorgers,
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een korte deze keer.
De kinderen van de bovenbouw komen binnendruppelen met grote plasticzakken om hun surprises te
verhullen. Alle kinderen ontdekken bij het binnenlopen van de klas dat piet is langs geweest. Vol
verwachting kloppen de harten voor de sinterklaasviering van morgen. Deze zal bijzonder zijn dit jaar,
omdat Sinterklaas niet bij ons op school komt. Maar dit maken wij helemaal goed doordat we een heuse
sinterklaasmusical gaan opvoeren! De liedjes klinken al weken door de gangen. Gezellig. We zijn aan het
kijken of het lukt de musical te filmen en via Teams met jullie te delen, zodat jullie er ook van kunnen
genieten!
En alsof het allemaal niet snel genoeg gaat, komt vanaf volgende week de Kerst alweer om de hoek
kijken. Ook de kerstviering zal dit jaar anders zijn dan anders, maar ook daar maken we zeker wat leuks
van (zie verderop in de nieuwsbrief)!
Voor nu, al is het vroeg, alvast fijne feestdagen toegewenst en een heel goed 2021!
Team de Pikeloer

Agenda
2 december
3 december
9 december
17 december
18 december
19 december - 3 januari
13 januari
18 – 30 januari
2, 3, 4 februari

Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8)
Sinterklaasviering op school
Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8)
Overdag gaan de kinderen gewoon naar school (8:15 – 14:00 uur)
17:00 – 19:00 Kerstviering op school (nadere info volgt)
Geen vrijdagsamenwerking
Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie
Nieuwsbrief (een weekje later dan eerder aangegeven)
Citoweken
Oudergesprekken

Noteer deze data alvast in de agenda!
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Afscheid juf Angela
Helaas moeten wij aan het eind van dit jaar afscheid nemen van juf Angela. De kinderen en de collega’s
zullen haar zeker gaan missen. Wij zijn ontzettend blij dat ze de vervanging van juf Janneke zo goed
heeft gedaan. Daarnaast zijn we natuurlijk heel erg blij dat juf Janneke na de kerstvakantie weer gezond
en wel terugkomt van haar zwangerschapsverlof. Fijn en vertrouwd.

Kerstviering
De twee dagen voor de kerstvakantie zien er ongeveer als volgt uit:
- Op donderdag 17 december gaan de kinderen gewoon van 8:15 tot 14:00 uur naar school. Rond
17:00 uur worden ze op hun ‘kerst-best’ weer op school verwacht om met z’n allen te smikkelen
van het kerstbuffet.
- Op vrijdag 18 december gaan de kinderen tot 12:00 uur naar school. Die ochtend doen ze een
kerstcircuit.
Via de mail en/of Klasbord ontvangen jullie hierover na Sinterklaas meer informatie.

Vanuit de MR
Morgen ontvangen jullie een mail van de MR met informatie over de zakelijke ouderavond, de
jaarverslagen van de MR en AC, de ouderbijdrage en de verkiezing van een nieuw MR-lid.
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