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#ffsociaal?!? 
De interactieve ouderavond i.s.m. de GGD en Theater “Smoar” is verplaatst naar het nieuwe jaar.  

Save the date: donderdagavond 3 maart. 

Hopelijk krijgen we dan de kans om elkaar te ontmoeten en met elkaar het gesprek aan te gaan 

over social media.  

 

Online voorlichtingsavond RSG Simon Vestdijk 
Wij hebben bericht ontvangen van het Simon Vestdijk dat zij online voorlichting geven op 

woensdag 15 december om 19:00 uur.  

Door onderstaande link te openen in een nieuw venster, kun je je aanmelden.   

 

 – Aanmelding online voorlichting Simon Vestdijk je ontvangt van de school naar keuze een link 

naar de online voorlichting.   

 

Sinterklaas  

Gelukkig konden Sint en zijn pieten dit jaar wel “live” op 

school komen. Sinterklaas en zijn pieten bleven op het 

podium of in het speellokaal en de kinderen van de 

verschillende groepen kwamen bij ze langs. De nadruk 

lag op de groepen 1 t/m 4 maar ook de groepen 5 t/m 8 

mochten langs de goedheiligman. De kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 hadden fantastische surprises gemaakt 

voor elkaar en er bleken ook enkele dichters tussen de 

kinderen te zitten.   

 

Kerst 
Op beide scholen zijn de klassen en de gangen in kerstsfeer 

gebracht. Ouderraden, hartelijk bedankt voor jullie inzet. De 

kinderen hebben zelf de bomen gezaagd die in de klassen staan en 

dit jaar eindelijk eens geen regen tijdens het zagen. 

Beide teams hadden een leuke kerstviering bedacht. Helaas gooit 

corona roet in het eten en moeten de plannen veranderd worden….. 

We wachten de persconferentie van morgenavond af voor de 

exacte data. Woensdag volgt er meer informatie.   

                                                 

 

 

 

Schoolfruit 
Komende week, vanaf woensdag, zijn er appels, sinaasappels en watermeloenen voor de kinderen.  

 

Corona zelftesten 
De zelftesten zijn vrijdagmiddag binnen gekomen. Wilt u gebruiken maken voor uw kind(eren) van 

de gratis zelftesten dan is dit mogelijk. We kunnen als school maximaal 2 zelftesten per kind per 

week meegeven.  

https://www.vestdijk.nl/groep-7-en-8/aanmelding-online-voorlichting
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Namens de teams, het bestuur en de GMR wensen we iedereen een fijne kerst, een goed uiteinde 
maar bovenal een gezond 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstknutselen 
Afgelopen donderdag was de kerstknutsel. We zouden dit jaar samen met de obs gaan knutselen 

maar door de maatregelen kon dit niet doorgaan. De kinderen mochten uit verschillende knutsels 

een uitzoeken die ze dan donderdagmiddag gingen maken. Het blijft een mooi gezicht om de 

kinderen zo samen bezig te zien en elkaar te helpen. Op woensdag hebben de kinderen van de 

groepen 7-8 de kinderen van groep 1-2 geholpen met het maken van een kerstster. Deze hangen 

bij de ramen van de groepen 1-2 . 

 

Belangrijke data 
Maandag 13 december: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Dinsdag 14 december: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 16 december: bestuursvergadering 

Dinsdag 21 december: zwemmen gr. 5-6 

Donderdag 23 december: kerstvakantie begint om 14.00 uur 

Maandag 10 januari: studiedag team, kinderen vrijdag 

Dinsdag 11 januari: 1e schooldag 2022 
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Rapporten 
Het duurt nog wel even voordat de rapporten weer mee naar huis gaan maar bij het nakijken 

bleek dat nog niet alle rapporten terug op school zijn. Wanneer er nog een rapport thuis ligt wilt 

u deze dan op school inleveren? 

 

Groep 1 en 2 
Nog even een reminder: de kinderen van de groepen 1-2 komen op vrijdag om 11.45 uur uit school. 

Dit is om de ouders te spreiden bij het hek. 

 

Belangrijke data 
Maandag 13 december: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Dinsdag 14 december: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 16 december: bestuursvergadering 

Dinsdag 21 december: zwemmen gr. 5-6 

Donderdag 23 december: kerstvakantie begint om 14.00 uur 

Maandag 10 januari: studiedag team, kinderen vrijdag 

Dinsdag 11 januari: 1e schooldag 2022 
 


