Nieuwsflits 4 december 2020
AGENDA

Agenda
4 december
Sinterklaasfeest
18 december
Kerstviering
18 december
Laatste schooldag 2020
19 december tot 3 januari
Kerstvakantie

Kerstfeest
De adventstijd is aangebroken. We werken met de kinderen toe naar
het kerstfeest. Het feest waarbij we stilstaan bij de geboorte van de
Heere Jezus.
Zoals u al eerder kon lezen is, i.v.m. de maatregelen rondom het
coronavirus, besloten om de kerstviering in alle groepen op
vrijdagmorgen 18 december in de groepen te vieren. Er is dus geen
kerstviering op donderdagavond, de kinderen gaan op donderdag
gewoon tot half 3 naar school.
Sinterklaasfeest
In alle groepen is vanmorgen op een alternatieve manier het
sinterklaasfeest gevierd. We hebben er wat gezelligs van gemaakt met
leerlingen die verkleed naar school kwamen, fantastische surprises,
pepernoten, cadeautjes en sinterklaasliedjes. Als team zijn we blij met
de hulp van de activiteitencommissie en met alle ouders die hun
kinderen hebben geholpen bij het dichten, knutselen en verkleden. We
wensen iedereen die dit weekend sinterklaas viert een gezellig feest
toe!
Afscheid juf Jacomijn
Zoals u weet start Jacomijn Post na de kerstvakantie als leerkracht op
SBO De Brug. Inmiddels is zij daar al op vrijdag werkzaam in de groep
waar ze na de vakantie 2 dagen gaat werken. Om die reden is
donderdag 17 december haar laatste werkdag op de Triangel.
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Verlof juf Geerke, groep 5a
Juf Geerke van der Spek gaat na de kerstvakantie met verlof. In eerste
instantie was het de bedoeling dat zij dit jaar een periode met
ouderschapsverlof zou gaan. Omdat zij en haar man gezinsuitbreiding
verwachten wordt het ouderschapsverlof opgevolgd door een
zwangerschapsverlof. We hebben juf Roelienke Post bereid gevonden
om Geerke te vervangen vanaf de kerstvakantie tot en met de
zomervakantie. We wensen Geerke alvast een fijn verlof en wensen
Roelienke een prettige tijd toe op onze school.

Overige berichten…
Open dag Viaa
Benieuwd of werken in het onderwijs wat
voor u is? Of kent u iemand die hier in
geïnteresseerd is? 9 december is er een
online ‘open dag’ van de Viaa.

Introductiecursus muziek MEC
MEC Muziek start na de kerstvakantie met een cursus Maak Samen Muziek voor kinderen van
groep 3-6. In deze cursus maken de kinderen kennis met allerlei instrumenten. We
gaan samen zingen en leren nieuwe liedjes. Ook gaan we letterlijk aan de slag, met ritme. En we
leren de beginselen van het noten lezen. Het is een leuke introductiecursus als start van je
muzikale carrière. De cursus bestaat uit 8 lessen en kost €99.De cursus wordt woensdagmiddag 15.45-16.30 gegeven in de MEC Muziekschool aan de Oude
Rijksweg 255-2 in Rouveen en start in week 2 na de kerstvakantie Aanmelden kan
via www.mecmuziek.nl

