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Hartelijk dank voor de constructieve wijze waarop u allen heeft gereageerd op ons verzoek
voorlopig niet meer zomaar in school te komen. We ontvingen
veel begripvolle en waarderende reacties. Ook zie ik dat op
het plein duidelijk afstand van elkaar wordt gehouden.Top! En
ja, het is nog steeds noodzakelijk, ook deze week bleken
weer een aantal leerlingen besmet en ook een collega. Dus
we gaan nog wel even zo door. Verder was het een nogal
‘gewone’ week, wat mij daarbij wel opviel was de rust en fijne
werksfeer in de school. En daar gaan we natuurlijk ook
gewoon mee door!

Een korte nieuwsbrief dit keer, wel met erg belangrijk nieuws over de wijze waarop wij het
Sinterklaasfeest vieren.

Namens het team een fijn weekend gewenst! !
Mariët van den Berg

Vacature
De vacature die we eerder met u
hebben gedeeld is aangepast. Juf Nikki
werkt sinds deze week niet meer ‘live’
in de Dolfijnengroep, maar zal wel op
afstand de groepen 3-4 ondersteunen.
Zo kan ze thuis in een veilige omgeving
haar zwangerschap voldragen. Er is
gelukkig vanuit het team een passende
oplossing gekomen, maar we blijven
zoeken naar een nieuwe collega die
per direct kan starten. Helpt u mee door
de vacature te delen?



Sinterklaas
De school is afgelopen maandag weer prachtig versierd door ouders van de ouderraad. De
stemming zit er hierdoor, zeker bij de jongste kinderen al goed in. Hartelijk dank hiervoor!

Sinterklaasviering
Sint en zijn pieten zullen onze school in de ochtend van vrijdag 3
december a.s. bezoeken. We verwelkomen de Sint buiten op het
plein. Hier mogen helaas geen ouders bij aanwezig zijn. Vervolgens
zal de Sint met zijn pieten plaatsnemen op het podium in de hal,
waar de verschillende groepen hen één voor één zullen bezoeken.
De kinderen die het leuk vinden, mogen natuurlijk op deze dag hun
pietenpak/sintpak aan. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
lootjes getrokken en maken zelf een surprise met gedicht voor
elkaar. De surprises kunnen tijdens de inloop, vóór schooltijd, alvast
door de kinderen zelf in de klas worden neergezet. Een leerkracht of
medeleerling kan evt. helpen bij het tillen van grote/zware surprises.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 neemt Sinterklaas zelf (hopelijk) een leuk pakje mee….

Alle kinderen nemen op vrijdag 3 december zelf eten en drinken mee naar school (zowel voor de
fruitpauze als voor de lunch). De kinderen van groep 1-2 nemen zoals gewoonlijk alleen fruit en
drinken mee voor de fruitpauze (zij zijn vrijdagmiddag vrij). Tussendoor krijgen de kinderen als
extraatje een zakje strooigoed en limonade.

De leerkrachten zullen leuke foto’s maken van alle festiviteiten en deze op Klasbord plaatsen, zodat
u als ouder/verzorger op afstand toch kunt meegenieten…..

Pyjamazingen (groep 1-4)
Op donderdag 25 november is er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 pyjamazingen op school.
Volgens traditie wordt er in pyjama (de knuffel mag mee) een verhaaltje voorgelezen en zingen de
kinderen sinterklaasliedjes met elkaar. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal het
pyjamazingen dit jaar gesplitst worden voor de groepen 1-2 en de groepen 3-4.

Groep 1-2: 18.30 uur tot 18.50 uur
Groep 3-4: 18.55 uur tot 19.15 uur

U kunt uw kind brengen bij de hoofdingang van de school zoals u gewend
bent. Eén van de leerkrachten staat bij de deur om uw kind te ontvangen.
U kunt uw kind vervolgens weer ophalen bij de andere deur van de school
(uitgang bij de voetbalkooi). Ook hier staat een leerkracht om uw kind over
te dragen. Zo spreiden we de in- en uitgaande stroom kinderen/ouders.

Bij droog weer zal de OR zorgen dat er een kopje koffie/thee voor u beschikbaar is op het plein
terwijl u wacht op uw kind.

De kinderen krijgen na afloop van het pyjamazingen een zakje strooigoed mee naar huis. Wilt u het
aangeven bij de leerkracht als dit niet gewenst is (denk aan allergieën)?



Bezoek aan Huis van Sinterklaas
Het bezoek aan het Huis van Sinterklaas door groep 1 t/m 4 kan gelukkig doorgaan. Meer informatie
ontvangt u van de leerkracht.

Belangrijke data

donderdag 25 november Beestenboel en Bijenkorf: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’
Pyjamazingen groep 1 t/m 4

vrijdag 26 november Dolfijnengroep en Blitskikkers: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’
Week van 29 november Pietengym door Levi

vrijdag 3 december Sinterklaasfeest
donderdag 23 december alle kinderen om 12.00 uur uit

vrijdag 24 december 12.00 uur start Kerstvakantie

maandag 27 december t/m
vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie

maandag 10 januari 2022 alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

Goed weekend! Team Vlinderbos

*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.


