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Nieuwsbrief 13 schooljaar 2021-2022  donderdag 25 november 2021 

 
Kalender november - december 
woensdag 2 december 08:30u   - surprise naar school brengen  
vrijdag 3 december    - Sinterklaasfeest 
woensdag 22 december   - Kerstviering 
donderdag 23 december   - groep 1 t/m 4 vrij  
donderdag 23 december   - groep 5 t/m 8 om 12.00u vrij  
vrijdag 24 december    - alle groepen vrij  
zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari - Kerstvakantie 
 

 
Persconferentie vrijdag 
Net als u wachten wij met spanning de 
persconferentie van morgen af. Het is nog onzeker 
welke maatregelen we voor het onderwijs kunnen 
verwachten.  
Vanuit het schoolbestuur volgt er na de 
persconferentie altijd bericht aan de scholen. Daarin 
staat wat de maatregelen in de praktijk voor ons 
betekenen. Zodra wij informatie van het bestuur 
hebben ontvangen zullen we dat met u delen via 
Social Schools.   
 
Corona informatie ouders 

Uw kind wel of niet thuishouden?  
Doe de quarantainecheck 
Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar school 
mag als hij of zij klachten heeft die zouden kunnen 
duiden op corona heeft de Rijksoverheid een online 
check ontwikkeld die helpt te achterhalen of uw kind 
in quarantaine moet en wanneer testen nodig is. Ook 
als uw kind gevaccineerd is of hersteld van corona. 
We verwijzen u graag naar die test:  
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/  
Heeft u na het doorlopen van de quarantainecheck 
nog vragen? Bel met de landelijke coronalijn van de 
GGD: 0800-1351. 
Het is de bedoeling dat u ons informeert als sprake is 
van corona in de thuissituatie van uw kind.  

 

 
Sinterklaasfeest 
Wij hebben vrijdag 3 december gereserveerd om het 
Sinterklaasfeest op school te vieren.  
In de onderbouwgroepen volgen we voorafgaand aan 
dit feest elke dag het Sinterklaasjournaal. Voor ouders 
en kinderen is het natuurlijk heel leuk om hier thuis 
samen naar te kijken. Zo weet u precies wat de laatste 
ontwikkelingen rondom de Sint zijn! 
Wist u trouwens dat Ozosnel een eigen stal heeft bij 
ons op school? Zie de foto in deze nieuwsbrief.  
 
Afspraken surprises 
In de groepen 5 t/m 8 helpen de kinderen Sint & Piet 
een handje. Zij hebben vorige week nl. lootjes 
getrokken. We zetten hieronder de afspraken over de 
lootjes nog even voor u op een rij: 

- Uw kind koopt voor ca. 4 euro een leuk 
cadeautje voor de degene die hij/zij heeft 
geloot 

- Uw kind maakt een surprise en doet het 
cadeautje daarin 

- Uw kind schrijft een gedicht en zet in het 
gedicht de naam voor wie het cadeautje in de 
surprise is bedoeld 

- Alle surprises worden woensdag 1 december 
om 08:30u ingeleverd in de middenruimte; we 
maken er een mooie tentoonstelling van.  

Wie inspiratie nodig heeft om een surprise te maken 
kan dat bijvoorbeeld hier vinden. We wensen alle 
kinderen veel succes met hun creatie!  

 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/
https://nl.pinterest.com/sasie875/surprise-maken-voor-oa-school/


De stal van Ozosnel op De Polderhof 
 

 

 


