Nieuwsbrief o.b.s. ‘t Eenspan
www.obs-eenspan.nl
NUMMER 4
4 december 2020

Belangrijke data
17 december
18 december
4 januari
4 januari
5 janauri
8 januari
11 t/m 22 januari

Kerstlunch, kinderen
om 14.15 uur vrij
Start Kerstvakantie
om 12.00 uur
Eerste schooldag
2021
Luizencontrole
Oud papier
Nieuwsbrief 5
Cito toetsweken

Sinterklaas
Ondanks alle maatregelen heeft
Sinterklaas de tijd gevonden om vandaag
’t Eenspan te bezoeken.
Samen met één Piet
heeft hij alle
onderbouwgroepen in
het speellokaal
ontvangen. In het
speellokaal had elke
groep iets voor Sint
bedacht. Natuurlijk
kregen alle kinderen een
leuk cadeautje.
Ook in de bovenbouwgroepen werd er
flink feest gevierd. Alle kinderen hadden
een lootje getrokken. Daarbij hadden ze
ook voor elkaar
een surprise en
een gedicht
gemaakt. Al met
al was het een
hele gezellige dag.

Kerst
De decembermaand is echt een
feestmaand. Na het Sinterklaasfeest gaan
we direct door naar het Kerstfeest. Dit zal
dit jaar vanwege de beperking i.v.m.
Covid-19 anders ingericht gaan worden.
Dit jaar mogen de ouders geen eten voor
de kinderen maken. Ook moeten we het
aantal reisbewegingen beperken.
Daardoor zijn we genoodzaakt om het
feest overdag te vieren. We houden dit
jaar een kerstlunch met de kinderen. Een
aantal horecabedrijven zal een heerlijke
lunch voor de kinderen verzorgen.
Aangezien de kinderen de hele dag, dus
ook tussen de middag, op school zijn, zijn
de kinderen om 14.15 uur vrij. Dit staat
niet zo in de kalender. Begin volgende
week
ontvangt u
meer
informatie
over de
kerstlunch.

Tevredenheidpeiling
Afgelopen weken heeft u de gelegenheid
gehad om de tevredenheidpeiling in te
vullen. In totaal heeft 69% van de ouders
de peiling ingevuld. Dat is een mooi
resultaat. Ook hebben de kinderen van
groep 5 t/m 8 een tevredenheidspeiling
ingevuld. De resultaten zullen na de
kerstvakantie volgen. Deze gaan we
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bespreken in het team en de MR.
Aandachtspunten worden daarbij
opgepakt. Ook zult u een samenvatting
ontvangen van de resultaten en de daar
uitvloeiende acties.
Schoolplein
Het schoolplein is de afgelopen weken al
weer aardig gevorderd. Na de kerst zal er
een start gemaakt worden met het stuk
terrein aan de achterkant. Ook de laatste
hand zal gelegd worden aan het grote
plein.
Bij de Jumbo aan de Weerdingestraat
hebben we de afgelopen periode een
statiegeld bon actie gehouden. Deze actie
heeft ongeveer €250,- opgebracht.
Al met al vordert het proces gestaag. We
hopen het proces in het voorjaar af te
ronden.
Schoolfruit
De kinderen genieten elke keer weer van
het aangeboden fruit. Het is ook voor ons
elke keer weer een verrassing welke
fruitsoorten we geleverd krijgen.
Volgende week eten we op:
 Dinsdag: komkommer
 Woensdag: waspeen
 Donderdag : appel

Covid-19
Het Covid-19 virus houdt ons nog steeds
flink bezig. Veel zaken gaan anders dan
anders helaas. Voor de kinderen is het erg
fijn dat ze “gewoon” naar school kunnen.
Toch lopen we regelmatig tegen
beperkingen aan. Veel activiteiten kunnen
niet doorgaan. Een aantal activiteiten
zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst
hebben we aan moet passen. Volgende
week zullen er weer nieuwe maatregelen
gecommuniceerd worden door de
regering. Tot die tijd willen we u vragen
om u zoveel mogelijk aan de gemaakte
afspraken te houden:
 Houd afstand;
 Kom niet op het plein;
 Mocht u een afspraak met de
leerkracht willen, neem dan even
contact op.
Samen moeten we het doen!
Nieuws van de Voorschool
Zoals in elke nieuwsbrief, ook in deze
nieuwsbrief weer nieuws van de
voorschool.
Sinterklaas
Na 11 november zijn we gelijk begonnen
met het volgende feest; Sinterklaas. Elke
ochtend zingen we Sinterklaasliedjes of
staat de radio aan met vrolijke
Sinterklaasmuziek. En als de kinderen
binnen komen duiken ze vaak als eerste in
de huishoek om zichzelf te verkleden als
Piet of Sinterklaas.
Ook is er hard gewerkt om hun schoentje
af te krijgen. En dat is gelukt! De kinderen
hebben hun gekleurde schoen gezet, met
daarin een mooie tekening voor
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Sinterklaas. En natuurlijk hebben we er
een wortel in gedaan voor Ozosnel, het
paard van Sinterklaas. Wat waren de
kinderen blij toen ze weer op school
kwamen en hun schoen was gevuld.
Niet alleen is er de afgelopen tijd een
schoen gemaakt, de kinderen hebben ook
heel erg hun best gedaan op hun mooie
stoombootmutsen. En natuurlijk hebben
we ook heerlijke pepernoten gebakken.
Als jullie deze nieuwsbrief lezen, is het
Sinterklaasfeest voorbij dat we samen met
groep 1 gevierd hebben.

Kerst
Na Sinterklaas komt gelijk het volgende
feest weer om de hoek kijken; Kerst. We
gaan het nóg gezelliger maken met allerlei
lichtjes en versieringen. Zouden jullie
daarvoor de kinderen een waxinelichtje
op batterij mee willen geven?
Groetjes juf Jacqueline en juf Josefine
Voorschool ‘t Eenspan
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