Opheusden, 17 november 2020

nieuwsbrief nummer 6

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Esther Boogert
Bij Juf en meester Boogert is een dochter geboren. Ze noemen
haar Esther. We willen meester en juf Boogert van harte
feliciteren en wensen hen veel wijsheid en zegen toe bij de
opvoeding.
We wensen dat Esther al jong de Heere Jezus mag leren
kennen als haar Zaligmaker en Heiland.
Juf Pol
Met juf Pol gaat het inmiddels een stuk beter. Momenteel doet
ze op therapeutische basis af en toe werkzaamheden buiten de
groep. De bedoeling is om dit langzaam op te bouwen zodat ze
straks weer voor de klas kan.
Momenteel kan juf Pol helaas niet komen omdat ze in quarantaine zit. Een huisgenoot van haar is
positief getest. We wensen de juf veel sterkte en beterschap toe.
MR/continurooster
De MR (medezeggenschapsraad) gaat in samenspraak en na goed overleg met de directie een
enquête houden onder ouders om te peilen hoeveel animo er is om het continurooster vanaf
volgend schooljaar definitief in te voeren of, indien mogelijk, juist weer terug te gaan naar het oude
rooster.
Morgen krijgen alle (oudste) kinderen een brief, met uitleg en informatie mee naar huis. Ouders die
op dit moment alleen een kind in groep 8 hebben, stemmen niet mee. Begin december hoopt de
MR de uitslag bekend te maken.
Kerstfeest
Het is dit jaar helaas niet mogelijk om het Kerstfeest met u als ouders in de kerk te vieren. Dat
vinden we uiteraard ontzettend jammer. Wel willen we graag op vrijdagavond 18 december een
Kersfeestviering houden met de kinderen. De Kerstfeestviering zal rechtstreeks worden
uitgezonden en is via de site van de kerk te bekijken. Meer informatie volgt later.
Goed doel (groep 3 t/m 6)
Er is al een mooi bedrag binnen. Nog niet alle kinderen hebben het geld ingeleverd. Wilt u het
geld zo snel mogelijk in een gesloten envelop, met de naam van uw kind en het bedrag erop, mee
naar school geven. Alvast bedankt!
Belangrijke data tot de kerstvakantie
14 en 16 december - contactavond groep 8
18 december – kerstfeestviering
21 december t/m 1 januari - kerstvakantie
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

