december 2021
Van de directie
De laatste maand van het kalenderjaar dient zich aan, we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de festiviteiten rondom Sint en Kerst.
Heel hard hopen we dat deze activiteiten plaats kunnen vinden en we eindelijk met de
kinderen deze kinderfeesten weer live kunnen
vieren. We zien natuurlijk ook dagelijks de berichten op het journaal en horen dat de besmettingscijfers vreselijk hoog zijn.
In dit nummer
Sint en kerst
Juf Natasja
Agenda december
Jarig in december

We doen er op onze scholen alles aan om de zaak open te houden. We nemen niet onnodig risico’s en zijn terughoudend met bezoek (en dus onnodige extra verkeersbewegingen) op school. Daarom hebben we ook het kijkuurtje op de Wije noodgedwongen afgelast. Net als
jullie vinden we dat jammer en ook best lastig om die beslissing te nemen, maar als we daarmee kunnen zorgen dat jullie kinderen, onze leerlingen, tot de
kerstvakantie gewoon naar school kunnen blijven gaan, dan doen we dat graag.
De organisatie van Sint en Kerst heeft ook rekening gehouden met de veiligheidsmaatregelen, zo zullen een aantal activiteiten buiten plaats gaan vinden. Gezamenlijk buiten de
Sint toezingen zit er nu niet in. We zullen Sint in de vaste groepen welkom heten en het
programma vieren. De laatste veiligheidsmaatregelen betekenen ook dat de feestelijkheden voor de ouders minder zichtbaar zullen zijn. Dat jullie dat wellicht niet zo leuk vinden, snappen wij heel goed. We rekenen echter ook op jullie begrip. Onze hoogste prioriteit zijn de kinderen. Voor hen wensen we een veilig en fijn Sinterklaas en Kerstfeest.
Laten we hopen en vertrouwen dat de scholen open mogen blijven en we in aangepaste
vorm, een wederom bijzonder jaar, af kunnen sluiten.
Wat er de laatste maand van 2021 nog meer staat te gebeuren
deze nieuwsbrief.

kunnen jullie lezen in

Blijf alsjeblieft gezond allemaal, heb het goed en pas goed op elkaar!
Heel veel dank voor jullie begrip, steun en vertrouwen in 2021. Laten we er met z’n allen
een fantastisch 2022 van gaan maken!
Hartelijke groet,
Jantien Blankhorst-Hartkamp
Directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe

Samen leren jezelf zijn
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Sint en Kerst
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Voor Sint is er via Parro al een
brief uitgegaan. Vanuit de kerst commissie zullen jullie deze binnenkort ook
ontvangen.

Info avond nieuwe ouders
Op dinsdag 18 januari aanstaande is de info avond voor nieuwe ouders gepland. Mochten de
maatregelen dit toelaten dan fysiek, lukt en mag dat nog niet, dan digitaal Mochten jullie nog mogelijk
geïnteresseerde mensen kennen, laat het ze gerust weten en zij kunnen zich opgeven via mail bij
juf Marjanne (m.klomp@de-mare.org) of juf Martine (mg.aaftink@de-mare.org)
Jubileum juf Natasja
Op maandag 29 november werkte juf Natasja al 25 jaar in het onderwijs. Ook hier in de nieuwsbrief willen we daar natuurlijk even
bij stil staan. Van harte gefeliciteerd Natasja en we wensen je er
nog heel veel fijne jaren bij!! Zodra het weer kan en mag zullen
we er met de collega’s nog bij stil staan.

Agenda december 2021
3 december

Sinterklaas

14 december

GMR vergadering

22 december

kerstfeest

24 december

Start kerstvakantie vanaf 12.00 uur

En natuurlijk de jarigen van december:
3 Jayden groep 8
4 Eva groep 5
4 Jan groep 2
7 Eline groep 8
8 Tim groep 5
11 Wes groep 3
14 juf Karin Rondhuis
15 Fleur groep 2
20 Lynn groep 5
28 juf Martine
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