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Agenda
di 14 dec

Oud papier

do 23 dec

Kinderen om 11:45 uur vrij (onder voorbehoud)

do 23 dec

Kerstviering

vr 24 dec

Kerstvakantie

vr 24 dec

Kerstvakantie vanaf 11:45 uur

di 11 jan

Oud papier

di 1 feb

Studiedag; kinderen vrij

Kerstviering
We zijn van plan om op donderdag 23 december kerst te vieren op school. Hoe en wat we gaan doen, is nog niet
duidelijk. Het is voor een groot deel afhankelijk van de, op dat moment, geldende maatregelen.
Komende dinsdag zal het team het definitieve plan maken voor de kerstviering op de
Vensterschool. Zo gauw we daar duidelijkheid over hebben, zullen we dat communiceren
via het ouderportaal.
Op vrijdag 24 december begint voor iedereen om 11:45 uur de kerstvakantie.

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

watermeloen

sinaasappel

appel

achtergrondinformatie watermeloen

achtergrondinformatie sinaasappel

achtergrondinformatie appel

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

Oud papier
Dinsdagavond 14 december is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Leerlingen
Jesse (grp 7)

Yvon (gr 8)

Wesley (gr 4)

Lasse (gr 4)
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Zelftesten groep 6 t/m 8
De laatste richtlijnen voor het basisonderwijs geven het dringende advies om kinderen vanaf groep 6 2x per week
thuis te testen op Covid, met behulp van een zelftest. We verwachten dat er volgende week een flink aantal van zulke
tests wordt afgeleverd op school.
Leerlingen die een aantal zelftests van school zouden willen krijgen, kunnen ze afhalen bij meester Jarno.

Beslisboom
De beslisboom voor het basisonderwijs wordtregelmatig aangepast. We zetten altijd de meest actuele versie in het
weeknieuws. Check deze in geval van twijfel.
Beslisboom versie 2 december 2021

