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Advent  
Het thema voor de volgende week is: Luister eens!  
De verhalen komen uit Lucas 1: 5-56 
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen 
een kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een bijzondere 
boodschap van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar 
haar tante om het geluk met haar te delen. 

 

Informatieavond 
Wat geweldig dat er zoveel ouders de informatieavond bezochten. Jammer dat het niet fysiek 
kon, maar ook deze vorm heeft voordelen. Zo fijn dat iedereen soepeltjes van de ene naar de 
andere presentatie “liep”. Bedankt voor uw aandacht! Hebt u nog vragen naar aanleiding van 
wat u gehoord, of misschien niet gehoord, hebt, neem dan gerust contact op met het team. Ook 
vanaf deze plaats hartelijk dank aan de leerkrachten voor de mooie presentaties en Joris en 
Roos bedankt voor het technisch mogelijk maken van de avond. 

 

Kerst/kerstworkshops/kerstbakje 
Kerst nadert met rasse schreden. Nog steeds is er geen duidelijkheid over verlenging van de 
Kerstvakantie met of zonder online lessen. Zodra we meer weten, stellen we u zo snel mogelijk 
op de hoogte.  
De geplande kerstworkshops a.s. donderdag en vrijdag gaan door. Helaas zullen we het zonder 
uw hulp moeten doen, net nu zoveel ouders zich hadden opgegeven te helpen. Heel hartelijk 
dank daarvoor. Graag maken we een andere keer weer gebruik van uw hulp. Elk jaar maken de 
kinderen een kerstbakje/stukje. Dit jaar mogen de kinderen, na overleg met u,  zelf weten of ze 
een kerststukje gaan maken. Daarvoor moeten ze dan een bakje met daarin een stuk nat oasis, 
kerstgroen, besje, takjes en een kaars meenemen.  
De kinderen beginnen maandag met de voorbereidingen van het Kerstfeest. 

 



 

Corona 
Vrijdag zijn de zelftesten voor de kinderen van unit 2 gearriveerd. De betreffende 
ouders/verzorgers zijn hier via Parro over geïnformeerd.  
Het is nog steeds geweldig te zien hoe goed de kinderen omgaan met het gebruik van het 
mondkapje!.  
Ook dank aan u, bij het steeds maar weer aanpassen aan de protocollen en de consequenties 
daarvan. Ik ben blij met u. Wellicht hoort u via de media ook andere verhalen. Heel fijn! 

 

Studiedag 
Anderhalve week geleden heeft onze studiebegeleider een observatiebezoek gebracht aan onze 
school. A.s. woensdag gaan we haar bevindingen met het team bespreken zodat we ons 

onderwijsconcept weer een flinke ‘boost’       kunnen geven.  
De kinderen zijn woensdag vrij!!! 

 

Jarig 
Afgelopen week was Christianne jarig. In de vorige Regendruppel 
ben ik vergeten haar te noemen. Daarom alsnog een hartelijke 
felicitatie. Gefeliciteerd, Christianne, We wensen je een heel fijn 
en gelukkig nieuw levensjaar!. Dat wensen we ook juf 

Annemieke die a.s. woensdag jarig is. Alvast van harte 
gefeliciteerd, Annemieke en een heel fijne dag!!!  

 

Agenda 

Maandag 13 december Weekopening juf Lok 

Woensdag 15 december Studiedag team; kinderen vrij 
Juf Annemieke jarig 

Donderdag 16 december Kerstworkshops/kerstbakje maken 

Vrijdag 17 december Kerstworkshops/kerstbakje maken 

Vrijdag 14 december Begin kerstvakantie, 12.00 u. (onder voorbehoud) 

 
Met hartelijke groet, namens het team, 
Betty Lok-Zelhorst (directeur) 


