DECEMBER 2020

Nieuwsbrief december 2020
Beste ouders en verzorgers,
Het is alweer december, de laatste maand van het jaar. Deze week het Sinterklaasfeest en meteen
daarna maken we ons op voor het Kerstfeest op school. We wensen u, juist in deze bijzondere
tijden, een fijne feestmaand toe!
Hartelijke groet,

Corona update
Alle maatregelen blijven nog van kracht op school. Dat betekent veel handen wassen, niezen in de
elleboog, bezoekers met mondkapje in de gangen, veel tussentijdse schoonmaak en leerkrachten
die onderling 1,50 meter afstand van elkaar bewaren. De contacten met u doen we online via Zoom,
per e-mail en telefonisch. Zo werden ook de afgelopen week de voortgangsgesprekken in alle
groepen online via Zoom gedaan. De vergaderingen met het team en binnen de Alberdingk Thijm
Scholen doen we ook online. Dit om zoveel mogelijk contacten te voorkomen.

Het ventilatiesysteem binnen het gehele scholencomplex wordt momenteel helemaal opnieuw
ingeregeld en afgesteld om het goed ‘coronaproef’ te laten functioneren. Tot die tijd blijven we het
hele gebouw extra natuurlijk luchten.
Het is gelukkig nog steeds gelukt om alle groepen op school te kunnen laten komen en geen
groepen thuis te hoeven laten werken. (Dat viel zeker niet altijd mee). We hebben wel ervaren dat
de corona snel-test voor leerkrachten echt werkt! Mocht de begeleiding van een groep op school
onverhoopt op enig moment toch niet lukken dan stellen we u daar meteen van op de hoogte.
De beslisboom vanuit de RIVM en GGD blijft leidraad om te bepalen of een kind wel of niet naar
school kan. Het is altijd goed om bij vragen of twijfels contact met ons op te nemen.

Bibliotheekboeken.

In onze bibliotheek zijn uw boeken die u thuis heeft en die niet meer gelezen worden altijd van
harte welkom. U kunt uw kinderboeken blijven afgeven bij onze bibliotheekouders op woensdag en
vrijdagochtend. Heel erg bedankt alvast hiervoor!

Sinterklaasfeest op school.
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Vrijdag 4 december is het eindelijk zover en komt Sinterklaas een bezoek brengen aan de
Bernardus.
Dit jaar zal de intocht anders zijn dan anders. Toch zullen we ervoor zorgen dat alle kinderen een
geweldig feest op school zullen hebben en daar gaat het om! Sint zal in ieder geval een bezoek
brengen aan alle groepen.
We zullen van de ochtend veel foto’s en filmpjes maken en die met u delen op de website, facebook
en Instagram en in de nieuwsbrieven. Zo kunt u toch nog het sfeertje proeven van het
sinterklaasfeest op school. We wensen alle kinderen een hele fijne dag toe!
In de Sintbrief heeft u alles al kunnen lezen. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12 uur uit en de
andere groepen gewoon om 14.30 uur

Kerstmis

Op maandag 7 december wordt de school weer in kerstsfeer gebracht.
Er is gekozen voor een gezellige sfeervolle kerstlunch van de kinderen en hun leerkrachten in alle
groepen op donderdag 17 december. De maaltijden worden door een ouder van onze school, Sophie
Thole, verzorgd. Dit regelt de ouderraad. Tijdens de kerstlunch zal er zoals altijd tijd zijn voor het
kerstverhaal, liedjes en muzikale activiteiten door kinderen. We gaan ook met alle kinderen mooie
kerstwensen maken en die sturen naar de bewoners van De Torenhof.
Er komt volgende week nog een brief met alle informatie vanuit de Kerstwerkgroep.
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Activiteitenkalender december 2020
(Zie ook de jaarkalender op onze website www.kbsbernardus.nl)

Vr 4 december

Sinterklaasfeest op school

Do 17 december

Kerstlunch in alle groepen

Vr 18 december

Start kerstvakantie om 12 uur voor alle groepen
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