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AGENDA
Datum
17 december
18 december
4 januari
4 januari
7 januari

Activiteit
Iedereen om 11:45 uur vrij
Om 17:00 Kerstviering op school
Iedereen om 11:45 uur vrij
Eerste schooldag 2021
Start blok 3 Vreedzame School
Studiedag, alle leerlingen vrij

Kerst 2020
Op donderdagavond 17 december a.s. hebben we een kerstbuffet op school van 17.00 uur
tot 18.00 uur. Die donderdagmorgen zijn de kinderen om 11.45 uur vrij. Wij beseffen dat u
er wellicht geen rekening mee gehouden hebt dat de kinderen eerder vrij zijn. Als het niet
lukt om opvang voor uw kind te vinden, dan kan hij /zij gewoon tot 14:15 uur op school
blijven. Wilt u dat per mail bij de groepsleerkracht melden? (voornaam@vensterschool.net)
Uw kind moet dan zelf een lunchpakket meenemen.
Wilt u uw kind(eren) 17 december ’s morgens het volgende in een plastic
tas meegeven: een bord, lepel, vork en mes. Een beker en een soepkom
zijn dit jaar niet nodig. Alles graag voorzien van de naam van het kind.
We beginnen om 17.00 uur. We zien de kinderen graag vanaf 16:50 uur
op school. Wij willen u verzoeken de kinderen niet eerder naar school te
laten gaan. Er is geen mogelijkheid tot opvang en geen pleindienst. De
kinderen gebruiken bij binnenkomst en bij het verlaten van de school de
ingang die ze nu ook dagelijks gebruiken. De organisatie van het verlaten van de school
verloopt op dezelfde manier als op een normale schooldag.
We willen u benadrukken dat het voor ouders helaas niet is toegestaan om in school te
komen om uw kind(eren) op te halen. Verder willen we u verzoeken uw kind door 1
volwassene op te laten halen en op het plein 1,5 meter afstand van andere ouders te
houden.

Organisatie Kerstfeest
Het Coronavirus dwingt ons om het kerstdiner dit jaar anders te organiseren dan andere
jaren. De kinderen van de Leerlingenraad en de ouders van de Oudervereniging hebben ons
ontzettend geholpen bij het maken van de plannen voor een gezellig kerstfeest.
’s Ochtends gaan we op school een ‘kerstcircuit’ organiseren. De kinderen gaan dan allerlei
activiteiten doen. Hierbij kunt u denken aan het maken van kerstkaarten, knutselen,
spelletjes e.d. We zouden het leuk vinden als iedereen zoveel mogelijk in kerststijl komt,
bijvoorbeeld met een ‘foute kersttrui’ of een leuke kerstmuts op. Bedenk maar iets
origineels! De kinderen zijn om 11:45 uur vrij

’s Avonds hebben we ons kerstdiner op school, in de eigen groep. We worden dan verwend
met stokbrood en stamppot boerenkool en stamppot andijvie. Dit wordt door een cateraar
bij ons op school gebracht.
Van een aantal leerlingen weten we dat zij gluten- of lactose intolerant zijn. Toch willen we u
vragen dit te nog even extra per mail te melden. (dir@vensterschool.net) Kinderen die geen
vlees eten kunt u daar ook opgeven. Het diner wordt afgesloten met een lekker
(voorverpakt) toetje. We zullen ons uiterste best doen om het diner zo ‘Coronaproof’
mogelijk te maken.
We gaan er van uit dat het ook dit jaar weer een heel gezellig
kerstfeest wordt!

Vreedzame School
Na de kerstvakantie starten we met blok 3. Dit blok heeft als
thema “We hebben oor voor elkaar”. Het zal gaan over
communiceren en luisteren, het hebben van een mening en in
de hogere groepen wordt aandacht besteed aan online
communicatie.
De kletskaarten van het huidige blok krijgen de kinderen nog voor de kerstvakantie mee naar
huis, zodat u thuis met de kinderen in gesprek kunt. Op 7 januari krijgt het personeel zelf ook
weer les over de Vreedzame School. De leerlingen zijn op deze dag vrij.

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Romina en Vlinder mogen verwelkomen op
school. We wensen hen er veel plezier en een leerzame tijd.

Welkom in de verhaalstraat van Groep 2
In de herfstperiode hebben de leerlingen van groep 2 een paddenstoel gevouwen.
Vervolgens hebben ze een achtergrond gemaakt; boven de
horizonlijn maak je de lucht, daaronder vul je het blad met
herfstkleuren.
Voor we begonnen, hebben we gekeken naar de lucht en
geconstateerd dat deze blauw is en de wolken wit zijn. Kinderen
tekenen dit nogal eens precies omgekeerd. We hebben ook
besproken welke kleuren typerend zijn voor de herfst.
Toen de achtergrond klaar was, mochten ze de paddenstoel
opplakken. Misschien is het leuk om er nog wat bij te tekenen en
er een verhaaltje bij te verzinnen, was mijn voorstel. De kinderen
waren gelijk enthousiast!
Het verhaal moest in ieder geval iets met de paddenstoel te
maken hebben, de kinderen mochten er zelf nog een of meerdere
verhaalfiguren bij bedenken en uiteraard een leuk avontuur!
Daarna mochten ze tekenen wat ze verzonnen hadden. De
illustratie moet natuurlijk wel kloppen bij de tekst.
Het hele proces heeft een aantal weken in beslag genomen, maar wij zijn super trots op het
resultaat. We vinden het jammer dat er geen ouders op school mogen komen om onze
kunstwerken te bewonderen. Onze gang leek wel een verhaalstraat! Via deze link kunt u alle
verhalen toch lezen!

Oud papier
Onze Oudervereniging is druk bezig geweest met de planning voor het aankomende
kalenderjaar. Gelukkig heeft een flink aantal ouders zich al opgegeven. Er zijn echter nog
vrije plekken. U kunt zich opgeven voor deze plekken via OV@vensterschool.net
Als u het leuk vindt om meerdere keren te helpen, mag dat natuurlijk ook.

