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Agenda  
4 december  Sinterklaasviering op school 
5 december   Sinterklaas 
18 december  Ochtend kerstviering, alle kinderen 12.00 uur vrij 
19 dec.-3 jan.  Kerstvakantie  
 

 

Coronamaatregelen 
Als school proberen we te kijken naar wat er nog wél kan binnen de regels en gelukkig is dat 
best veel. Helaas blijft het virus om zich heen grijpen. Tot nu toe lijken we er als school 
relatief goed door te komen. Zo nu en dan worden leerkrachten getest op Covid-19 als zij 
verkoudheidsklachten ervaren en de uitslag was altijd negatief. Er is tot nog toe geen enkele 
lesuitval geweest, wat vrij bijzonder is als we de landelijke cijfers bekijken. Dit geeft geen 
enkele garantie voor de toekomst, maar dit hebben we ‘binnen’.  
Als er in uw gezin besmettingen zijn dan horen we dat graag direct, zodat we hierop actie 
kunnen ondernemen.  
Ouders komen momenteel niet in het schoolgebouw, maar gelukkig kunnen we informatie 
met u delen via Parro. We staan buiten bij het halen en brengen en zijn bereikbaar via de 
telefoon en de mail. Neem gerust contact op.  
 
Sinterklaasviering 
Wat hebben we weer een gezellige Sinterklaasperiode gehad. We hebben bingo gespeeld 
met Sinterklaas als (digitale) bingoleider, Sint-spelletjes 
gedaan, schoen gezet. De kinderen kregen in hun schoen 
een extra verrassing. Omdat de Sinterklaasactiviteiten in het 
dorp niet konden doorgaan is het cadeautje aan alle 
kinderen op school bezorgd. Op deze manier hebben de 
kinderen van de peuterspeelzaal en de school hun 
cadeautje namens de Sinterklaascommissie van het dorp 
toch kunnen krijgen. De kinderen waren blij verrast.  
 
Vandaag was Sinterklaas écht bij ons op school. De 
kinderen van de groepen 1-4 zijn per klas bij hem in zijn 
slaapkamer op bezoek geweest. De kinderen van de 
groepen 5-8 hebben de meest prachtige surprises aan 
elkaar gegeven.  
 
We wensen u een heel fijn Sinterklaasweekend! 
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Kerst 2020 

Op onze samenwerkingsschool is Kerst een viering waar we vanuit diverse richtingen 
aandacht aan besteden. Centraal staat altijd het samen beleven, licht in de donkere dagen 
en denken aan een ander.  
 

Attentie Oldeheem 
Volgende week maken de kinderen een attentie voor de bewoners van 
het Oldeheem. In normale tijden komen we tijdens het schooljaar 
regelmatig op bezoek, maar dat kon dit jaar niet. Daarom maken de 
kinderen iets moois, zodat de bewoners weten dat we aan ze denken. 
 
Kerststukje 
In de laatste week voor de kerstvakantie maken de kinderen een 
kerststukje. Hiervoor nemen de kinderen van thuis een bakje met natte 
oase, een kaars en versiersels mee. Wilt u ervoor zorgen dat dit uiterlijk 
maandag 14 december op school is?  

 
Kerstviering 
Op vrijdag 18 december vieren we kerst op school. De kinderen komen deze ochtend een 
beetje eerder, zodat het nog écht donker is. We starten om      
8.00 uur met het kerstontbijt. Wilt u uw kind hiervoor een lekker 
ontbijtje mee geven? Het eten kunnen we op dit moment niet 
delen, maar de kinderen kunnen wel samen hun eigen kerstontbijt 
eten. De ouderraad trakteert de kinderen op een lekker toetje.  
We hopen dat het pastor Nellie van de Katholieke kerk lukt om na 
het ontbijt een verhaal (digitaal) te komen voorlezen.  
De tweede helft van de ochtend organiseren de leerkrachten 
kerstactiviteiten, zoals een speciale kerstmuziekles en een 
kerstquiz.  
Om 12.00 zijn alle kinderen vrij en start de kerstvakantie.  
 
Bij de organisatie van dit alles werken we samen met de identiteitscommissie en de 
ouderraad. Samen zorgen we voor een gepaste invulling.  
 
Foto’s en filmpjes delen met ouders 
Via de ouderapp Parro kunnen we foto’s en delen met ouders. Hiervoor is het nodig dat we 
in beeld hebben wat uw privacy-voorkeuren zijn. Veel ouders hebben dit aangegeven. Als u 
dit nog niet heeft gedaan, vragen we u dit alsnog te doen. Zolang we niet weten wat uw 
voorkeur is, zijn we beperkt in het delen van beeldmateriaal. En juist in deze tijd is het zo 
leuk om dit met u te delen. Het kost u zo’n 2 minuten tijd.  
1 Ga in de app naar de drie stippen rechts onder in het beeld.  
2 Druk op ‘privacy-voorkeuren’. 
3 Druk op het potloodje. 
4 Geef uw voorkeuren aan. 
5 Druk op opslaan.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met school.  
 
ICT tips: mediagebruik in Coronatijd 
Van de ICT-werkgroep van schoolbestuur Lauwers en Eems 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet 
spelen daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een 
goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze 
keer over: Google Santa Tracker 
Dit is al jaren dé kerstapp en dat zal zeker in 2020 niet anders zijn. 
Wat je krijgt: een kerstdorp dat 24 december verandert in een trackingsysteem, 
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waarmee de kerstman gevolgd kan worden op zijn reis over de hele wereld.  
De activiteiten waarmee de kinderen zich in het kerstdorp kunnen vermaken: leren coderen 
(programmeren) met de elfen van de kerstman, ontdekken hoe Kerst over de hele wereld 
gevierd wordt, een quiz over de tradities rondom de feestdagen, zelf tekenen, schilderen en 
ontwerpen, de kerstman veranderen door zijn baard te knippen, te kleuren en te föhnen, etc. 

Dit Googleproduct probeert je natuurlijk te verleiden om andere 
Google producten te verbinden aan deze app. Advies: ga hier 
mediawijs mee om. Bekijk eerst wat er aan tips geboden wordt 
en bepaal (zo mogelijk met de kinderen) of je het zinvol vindt of 
niet. Zo leren de kinderen om niet zomaar alles goed te vinden, 
maar eerst kritisch te kijken naar wat hen voorgeschoteld 
wordt. 

De Santa Tracker is te vinden op: https://santatracker.google.com 
Veel kijk- en speelplezier gewenst, goede dagen en een zeer voorspoedig 2021! 
Redactie: ICT L&E 
 
 

 

Peuternieuws 

Deze keer geen peuternieuws. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Als basisschool staan we midden in het dorp en hebben we veel contact met heel diverse 
lokale initiatieven. Berichten van non-profit organisaties uit onze directe omgeving plaatsen 
we in onze nieuwsbrieven. 
Deze keer een bericht van:  

 
 

https://santatracker.google.com/

