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Beste ouders,

HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2020;
nummer 4. Vandaag 4 december komt Sinterklaas op
school. We zijn ook al bezig met de voorbereidingen
voor Kerst. Het thema dit jaar is “bij elkaar, voor
elkaar”. Tot slot kijken we ook alvast vooruit naar
januari.

Wilt u bij het halen en brengen van uw kind meteen
weer vertrekken? Zo zorgen we er samen voor dat er
zo min mogelijk drukte is op het schoolplein.

Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en het
allerbeste voor 2021.
De school begint weer op maandag 4 januari 2021.
Connie Schellens, directeur

INFORMATIEAVOND NIEUWE KLEUTERS
10 DECEMBER GAAT NIET DOOR
JUFFROUW DINY GAAT MET PENSIOEN

VERKEERSVEILIGHEID BIJ KLEUTERINGANG
Op het moment zien we bij de ingang van de
kleutergroepen dat er veel fietsen (van volwassenen)
tegen de heg op de stoep worden geparkeerd, bij het
smalle stuk.
Dit levert vaak gevaarlijke en onveilige situaties op.
Kinderen (en ouders) moeten hierdoor nu een stukje
de weg op, en achter geparkeerde auto's langs.
We willen u vragen om hiermee rekening te houden.
Wanneer u uw fiets neerzet wilt u dat dan doen in de
daarvoor bestemde rekken? En wanneer u met de auto
komt, zou u dan niet in de 'lus' willen parkeren maar in
de daarvoor bestemde parkeervakken? Zo houden we
de omgeving van de school veilig voor iedereen.

Dinsdag 15 december is de laatste werkdag voor
juffrouw Diny, daarna mag ze gaan genieten van een
welverdiend pensioen. Uiteraard zullen wij als collega’s
hier samen met de kinderen bij stil staan. De ouders
van de klas zijn hiervan op de hoogte.
Na de kerstvakantie zal juffrouw Emmy samen juffrouw
Margareth de klas draaien.

KINDEREN OP TIJD OP SCHOOL
De afgelopen tijd valt het ons op dat er steeds meer
kinderen in de ochtend te laat op school komen.
Dit is erg storend, uiteraard voor
het kind zelf wat dan
binnenkomt in een volle klas,
maar ook voor de leerkracht die
dan al met de les begonnen is.
Wij vragen u om hier rekening
mee te houden en ervoor te
zorgen dat uw kind om 8.30 uur
op school aanwezig is.

STUDIEDAGEN
We hebben net twee studiedagen achter de rug. We
hebben scholing gehad om nog beter te kunnen
werken met onze nieuwe taal- en spellingmethode en
de leerkrachten van groep 1-2 hebben een bijeenkomst
gehad voor Speelplezier. Dat is een manier om
kinderen spelenderwijs zoveel mogelijk te leren.
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GEVONDEN VOORWERPEN
We hebben weer een hele verzameling gevonden
voorwerpen. Omdat u als ouders nog niet de school in
mag, hebben we er foto’s van gemaakt; die ziet u in
deze ouderkrant. Misschien zit het kledingstuk van uw
kind ertussen? U kunt uw kind dan vragen om het op te
gaan halen bij de kast die bij de kleuters staat. Als uw
kind niet weet waar die staat helpen wij graag even
mee!
Spullen die niet opgehaald worden, zullen in de
kerstvakantie in een kledingcontainer gaan.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Allereerst komen we terug op een zeer geslaagde
Halloween disco. De klassen waren verdeeld in twee
groepen: 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. Voor sommige
kinderen was het best spannend en even kijken wat er
ging komen, want alle kinderen waren zo mooi verkleed
en geschminkt.
Vandaag 4 december is Sinterklaas en zijn pieten op
school geweest!! De kinderen hebben genoten van dit
spektakel en we hopen dat jullie allemaal een leuk
cadeau of surprise hebben gekregen.
Helaas zal er dit jaar geen kerstmarkt of sterretjestocht
plaatsvinden. Wij zullen er wel voor zorgen dat de school
weer gezellig versierd wordt.
Vanuit De Bassie wensen wij iedereen een fijne
pakjesavond.
Groetjes van d
 e

Bassie

