
Een pluim voor onze ouders 
Voor de werking van de school en bovenal voor de kinderen is het 

belangrijk om op tijd op school te zijn. Wij willen eigenlijk een pluim 

geven aan zoveel kinderen die elke dag tijdig op school zijn.  Wij 

waarderen dit zeker en vast! 

E D I T I E  1 5  

D E C E M B E R  2 0 2 1  

 

Vanaf 29 november zijn de 

maatregelen tegen het 

coronavirus verscherpt. 

Ook in het onderwijs is dit 

zo. Op school werken wij 

opnieuw met de klasbub-

bels (binnen).  Wanneer 

overleg digitaal kan, doen 

we dit. Enkele activiteiten 

zoals het sporten op 

woensdagnamiddag 

(MOEV) en Soep op de 

stoep gaan niet door.  Wij 

hopen dat het bezoek van 

de Sint op vrijdagvoormid-

dag 3 december kan 

doorgaan!    

Wij beseffen dat het ook 

voor alle gezinnen een erg 

intense periode is. Wij doen 

ons uiterste best om de 

school open te houden en 

er te zijn voor alle kinderen. 

Wij zijn dankbaar voor jullie 

vertrouwen en willen er ook  

als school voor jullie zijn. Als 

er zorgen of vragen zijn, 

horen wij het graag.   

Wie wil kennismaken met 

onze school ontvangen wij 

op afspraak. Het bezoek-

moment komende 

donderdag gaat niet door. 

Een afspraak maken kan 

wel.   

Radio Twinkel 

Nest Els zal één week lang 

radio maken op onze 

school voor de Warmste 

Week. Een goed doel dat 

de kinderen zelf kozen. 

Iedereen kan een liedje 

aanvragen (één liedje voor 

één euro). Tijdens de 

laatste week voor de 

kerstvakantie zorgen onze 

DJ’s uit nest Els voor sfeer 

en ambiance op de 

speelplaats.  

Wil je een liedje aanvragen? 

Scan hier:  

 

 

 

 

Wil je graag meeluisteren 

naar de playlist via Spotify? 

Scan hier:  

 

 

Alle info en links staat ook 

op onze website!  

Lege batterijen 

welkom 

Wij verzamelen nog steeds 

lege batterijen op onze 

school. Deze kun je 

deponeren in de groene 

ton bij de schoolingang.  

Bebat haalt de batterijen op 

en daarvoor krijgen wij 

punten. Wij konden met die 

punten al een radio en 

sportmateriaal kopen. 

Supertof dus!  

Helm Op  

Fluo Top 

Vorige week deelde de 

leerlingenraad een kleine 

beloning uit aan iedereen 

die een fluojas droeg 

omdat zij dit ook heel 

belangrijk vinden. De 

donkerste maanden staan 

voor de deur. Dus wij 

twijfelen niet en gaan voor 

allemaal fluo in het verkeer!  

 

Proficiat 
Lena (nest Wendy) en Arne 

(nest Annie) werden op 28 

oktober grote zus en broer 

van Lars. Van harte proficiat! 

Geen school 
Vrijdag 24 december is er in 

de namiddag geen school.  

De school is gedaan om 

11.45 uur. De kinderopvang is 

open tot 14.00 uur. 
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