Mededelingen van 10 december 2020
Agenda
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december t/m vr 1 januari
Maandag 4 januari 2021
Vrijdag 29 januari

Kerstontbijt, zie onder
Kerstvakantie
1e schooldag in het nieuwe jaar
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Corona-update
Vakantieplannen naar buitenland?
Wanneer u in de kerstvakantie op reis gaat
naar het buitenland, verzoeken wij u bij
terugkomst te houden aan de
quarantainemaatregelen.
De site van het RIVM vindt u hier.
Ziekte van leerkracht
Wanneer de leerkracht van een groep ziek is,
doen wij ons uiterste best om een vervanger
te regelen. Dit is echter niet altijd mogelijk.
Wanneer wij geen vervanger hebben, kunnen
de kinderen niet naar school komen. U wordt
dan via Parro geïnformeerd hierover.
Algemeen
Op tijd op school
Wij merken dat de laatste tijd steeds meer
kinderen te laat op school komen. Dit is voor
de hele klas storend. Om 8:30 uur start de les.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind voor die tijd
in school is?
Om 8:30 uur sluiten de hekken van het
schoolplein en de achteringang. Uw kind kan
dan via de deur aan Sandenburch 1 naar
binnen.
Korte wist-u-datjes:
Wist u dat: de leerlingen in groep 8 van de
BMS een jaar zijn gefilmd voor de
documentairefilm De Schooltuin. Deze film is
verkocht aan 80 landen en nu te zien bij Pathé
thuis. Leuk om in de kerstvakantie te kijken!
Wist u dat: een groep ouders vanuit de
Ouderraad de school prachtig heeft versierd.
Wij zijn heel blij met deze hulp, veel dank
hiervoor!

Wist u dat: alle leerlingen van groep 8 hun
theorie verkeersexamen hebben gehaald.
Wist u dat: in de middenbouw de leerlingen
bezig zijn met het project voeding.
Kerstontbijt
Donderdag 17 december hebben de kinderen
een kerstontbijt in de klas. De leerkrachten
vullen met de kinderen de boodschappenlijst
in. De ingevulde lijst wordt met u gedeeld op
de Parro. Er zullen dit jaar voornamelijk
voorverpakte producten op de lijst staan om
het ontbijt zo coronaproof mogelijk te laten
verlopen.
De leerkrachten zorgen voor het servies en
feestelijk gedekte tafels.
De kinderen worden op deze ochtend op de
gebruikelijke aanvangstijd verwacht.
Feestelijke kleding is natuurlijk gewenst.
Als uw kind zich heeft ingeschreven voor
houdbare producten, wilt u deze woensdag 16
december meegeven. Dan kunnen de
leerkrachten vast zoveel mogelijk klaar zetten.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!

