
Welkom 
Wij verwelkomen vanaf maandag 4 januari drie nieuwe kleuters bij 

juf Grace. Welkom Tiah, Sofiya en Jens! We wensen jullie een 

warme start in nest Grace en zijn heel blij dat jullie naar onze 

school komen. 
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2021 

Het coronavirus maakte van 

2020 een bijzonder en erg 

bewogen jaar. Wij kijken 

hoopvol uit naar 2021. Hopelijk 

kunnen we in 2021 opnieuw 

dicht bij elkaar zijn. Dicht bij de 

kinderen op school, dicht bij 

familie en vrienden… dicht bij 

iedereen! Hopelijk kunnen wij 

opnieuw echt ontmoeten. Wij 

kijken daar naar uit. Ook de 

school kan dan terug een 

plaats zijn waar ontmoeten 

centraal staat.  

Wij wensen jullie en jullie 

families een vrolijk kerstfeest 

en een gelukkig nieuwjaar! De 

start van een jaar om naar uit 

te kijken. Bekijk zeker ook onze 

digitale nieuwjaarswens!  

Maatregelen  

Wij kregen bericht dat tot en 

met 15 januari code oranje 

blijft voor alle basisscholen. Na 

de kerstvakantie blijven 

dezelfde maatregelen als nu 

geldig op school. Wij blijven 

alle maatregelen nauwgezet 

opvolgen.  Voorlopig laten we 

activiteiten na 15 januari op de 

planning staan.  

Na de kerstvakantie zullen wij 

nog niet gaan zwemmen. In 

code oranje is het vervoer van 

leerlingen specifiek vast 

gelegd. 

Meester Sam 

Wij verwelkomen meester 

Sam Herreman. Meester Sam 

neemt de opdracht van 

meester Bruno over en zal de 

lessen beweging aan de lagere 

school geven. Juf Sara neemt 

ouderschapsverlof op tot aan 

de krokusvakantie. Wij wensen 

haar nog enkele deugddoende 

maanden bij haar dochter Ava. 

Meester Bruno willen wij via 

deze weg bedanken voor zijn 

inzet en toffe lessen op onze 

school! Vanaf 2021 start hij 

met een nieuwe werkuitda-

ging, veel succes!  

Leesactie kerst-

vakantie 

Wij blijven inzetten op goed 

leesonderwijs met leesplezier 

en –motivatie als uitgangs-

punt. Wij willen alle kinderen 

van de lagere  school uitdagen 

om elke dag van de kerstva-

kantie te lezen. De kinderen 

kunnen dit aanduiden op een 

leeskaart.  

 

 

 

 

Een volle leeskaart wordt 

ondertekend door de ouders 

en geef je af aan de juf. Wij 

trekken willekeurig één kaart 

uit de stapel in elk nest. Deze 

lezer mag een boek kiezen dat 

wij kopen voor de klas. Hij of zij 

mag natuurlijk ook als eerste 

het nieuwe boek lezen! 

Hopelijk bruist de kerstvakan-

tie van gezellige leesmomen-

ten!  Wie weet kunnen jullie 

ook tijd maken voor enkele 

extra voorleesmomenten? Of 

vertel eens een verhaal! Ook 

daar zijn kinderen dol op!  
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