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Bericht van de Sint!
Beste kinderen en ouders,
Hier een bericht vanuit mijn thuiswerkplek in Paleis Soestdijk.
Dit jaar gaat het een beetje anders dan anders... Op vrijdag 4
december kom ik natuurlijk naar school. Helaas kunnen we
elkaar niet ontmoeten op een vol gezellig schoolplein, dat
vinden de pieten en ik zelf ook heel jammer. Met de kinderen
zullen we er een heel gezellige dag van maken. Piet en ik
hebben er zin in!
Dag hoor,
Sinterklaas

Kalender

04-12: Sinterklaasviering
07-12: Kinderparlement

Van de kerstcommissie
Ook kerst zal dit jaar anders zijn dan de voorgaande jaren.
De kerstcommissie is druk bezig een mooi sfeervol programma
in elkaar te zetten. Veel vaste componenten zien we dit jaar
niet terug maar we hopen mooie alternatieven te kunnen bieden.





07-12: MZR-vergadering
08-12: Nieuwsbrief 8

In plaats van het kerstdiner zullen we een kerstontbijt organiseren. Natuurlijk in een
sfeervolle omgeving met mooie kleren aan.
We organiseren sowieso een sfeervol samenzijn met de groepen. Het is nog niet
zeker in welke vorm en of we naar de kerk kunnen.
De ochtend zullen we verder invullen met creatieve opdrachten. Ook met de
uitwerking hiervan zijn we nog druk bezig.
Donderdag middag 17 december zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij en vrijdag 18
december zijn de kinderen om 12 uur uit en begint de kerstvakantie

Na alle Sint festiviteiten zullen we u uitgebreid informeren over al onze plannen.
Met feestelijke groet
De kerstcommissie
Naschoolse opvang
Hartelijk dank aan alle ouders die het antwoordbriefje hebben ingevuld over de naschoolse
opvang. Er blijkt onder ouders behoefte te zijn aan naschoolse opvangplekken en veel
ouders geven aan waarschijnlijk gebruik te maken van naschoolse opvang in de school,
mocht deze georganiseerd gaan worden.
De eerste stap was het inventariseren van de behoefte. Nu die er blijkt te zijn, onderzoeken
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wij verder, in samenspraak met ons bestuur TWijs, wat hier de
mogelijkheden voor zijn. We stellen u uiteraard op de hoogte
als er meer over te vertellen is.
Ouderpanel
Op de oproep voor deelname aan een ouderpanel in de vorige
nieuwsbrief is 1 reactie gekomen (waarvoor dank). We zullen
op het moment dat we graag input van ouders krijgen voor
een bepaald onderwerp opnieuw een oproep doen. Dan
kunnen ouders die graag over dat onderwerp meepraten, zich
gericht aanmelden.

MZR-vergadering
Op 7 december vindt de tweede MZR-vergadering van dit
schooljaar plaats. Input kunt u altijd leveren door een mail aan
mzr.willinkschool@twijs.nl .

Hieperdepiep
04-12: Bodijn (4)
08-12: Sarasofia (6)

Aanmelden broertjes en zusjes
Denkt u aan het tijdig aanmelden van jongere broertjes en
zusjes van uw schoolgaande kind? Het is fijn als zij op school
worden aangemeld worden vóór hun tweede verjaardag
(eerder mag ook!), dan reserveren wij een plekje voor hen en
hebben we zicht op het aantal plekken dat wij hebben voor
nieuwe gezinnen.

10-12: Fyko (6)
11-12: Josephine (6)
13-12: Vajèn (1)
15-12: Fenna (4)
16-12: Janneke (8)
16-12: Pim (1)
17-12: Valerie (1)
19-12: Lucas (8)

GGDflits
Vieren in coronatijd
Het coronavirus heeft invloed
op vakanties, feestdagen, het
vieren van verjaardagen en
andere gezamenlijke
activiteiten.
Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse
feestelijkheden eruitzien. Zo is een drukbezochte
Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet
iedereen uitgenodigd worden. Ook het wekelijkse
familiediner en andere gewoontes zullen anders zijn.
Hoe ga je hier als gezin mee om?

21-12: Siebe (4)
22-12: Floyd (1)
24-12: Jelte (8)
24-12: Maysa (2)
25-12: Vayen (1)
28-12: Guusje W. (8)

Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over de
bijvoorbeeld corona en de coronamaatregelen.
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Meer behoefte aan specifieke informatie over Corona voor jonge kinderen, jeugdigen,
ouders en professionals? Klik hier.

