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afsluiting Jeelo thema

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 23 december
Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief.

Vanuit school
Corona zelftesten
Vanuit de overheid is besloten om de bestaande maatregelen in het onderwijs uit te breiden.
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool krijgen het advies om zich thuis
tweemaal per week preventief te testen. Als de test positief is, gaat de leerling (en de rest van
het huishouden) in quarantaine en wordt geadviseerd zich te laten testen in de GGDteststraat.
Vanuit de overheid zijn de zelftesten aan de scholen geleverd, deze worden vandaag mee naar
huis gegeven aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 (4 stuks per leerling). Zelftesten is
altijd vrijwillig en er zullen nadrukkelijk geen zelftesten door school bij leerlingen worden
afgenomen.
Aanpassing Kerstviering op school
In de vorige nieuwsbrief kreeg u de informatie om de kinderen op vrijdag 24 december eerder
naar school te sturen.
Helaas zien wij ons, wegens de Coronamaatregelen, genoodzaakt de kerstviering anders vorm
te geven dan voorheen gepland was. De aanvangstijd van 8.00 uur gaat dan ook NIET door!
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Als uw kind het leuk vindt, mag
hij/zij feestelijk gekleed naar school komen.
We starten de dag in een gezellige sfeer met een ontbijt in de klas. Ieder kind neemt voor het
kerstontbijt een eigen ontbijtje van thuis mee in een broodtrommel of eventueel op een niet
breekbaar bordje. Het ontbijt mag een regulier ontbijt zijn en mag gerust wat feestelijker zijn
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(bijvoorbeeld een gekookt eitje of een croissantje). We zorgen op school voor drinken bij het
ontbijt.
In de ochtendpauze verzorgen wij drinken en een kersttraktatie. Ook is er schoolfruit. Uw kind
hoeft voor deze pauze dus niets mee te nemen.
De leerkrachten zorgen ervoor dat de klas sfeervol is aangekleed en dat het een gezellige
kerstviering gaat worden. We hebben er zin in!!
Naast de festiviteiten willen we ook graag stilstaan bij het feit dat veel ouderen zich eenzaam
voelen rond deze tijd. We doen mee aan een actie van het Nationaal Ouderfonds, waarbij we
kaarten gaan maken en schrijven met daarop een kerstwens. De kinderen van unit 4 gaan
enkele kaarten (en kaarsjes vanuit Sociaal Huis Oisterwijk) bezorgen bij de ouderen in onze
buurt.

Jeelo
Volgende week sluiten we het tweede thema ‘Beleven van onze planeet’ af.
Een landenmarkt voor ouders en de kinderen lag in de planning als mooie, gezamenlijke
afsluiting. Uiteraard kunnen we dit helaas niet door laten gaan. We sluiten het thema in de
klassen af en hopen dat we toch later nog terug kunnen komen op de landenmarkt.
U mist jammer genoeg nu ook de fantastische tekeningen van dit thema in onze hal en willen
dit op deze manier graag met u delen:

Gemaakt door kinderen van unit 4 met pastelkrijt.
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Promoshow Star Class
De geplande show van Star Class, volgende week, komt helaas te vervallen.
Star Class, een toneelorganisatie, die na school cursussen aanbiedt.
Terugblik naar Sinterklaas
Ondanks de maatregelen rondom Corona hebben wij er een feestelijke Sinterklaas van kunnen
maken! Kinderen die helaas niet op deze dag aanwezig konden zijn, kregen hun surprise
thuisgebracht.
Ook zijn de leerkrachten verblijd met een chocoladeletter en een prachtig gedicht.
Dank ouderraad!
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