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We hebben intensieve dagen achter de rug, in een toch al
'ingewikkelde' tijd, met alle Covid-19- maatregelen. Maar
wat we met elkaar steeds weer laten zien (kinderen,
ouders, team) is dat we veerkrachtig zijn en ons met elkaar
verbonden blijven voelen. Laten we dat proberen vast te
houden. Voor nu alvast een mooi Sinterklaasweekend
gewenst.
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TERUGBLIK
De themaweek was een succes, zoals u heeft kunnen
zien in het filmpje dat gisteren is verzonden via
MijnSchoolInfo: we hebben echt even 'de wereld naar de
Willibrordus' gehaald...

Intussen kijken we uit naar de komst van Sinterklaas
komende vrijdag. Ook bereiden we ons voor op Kerst,
door wat extra aandacht te hebben voor de
Adventsperiode in de verschillende groepen. Het
kerstfeest zal even 'anders dan anders' zijn vanwege de
maatregelen, maar het wordt wel een echt feest,
daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.
/

NIEUWS UIT HET TEAM
Vrijdagmiddag 19 december vrij

Op de vrijdag voor de kerstvakantie zijn alle leerlingen
om 12.15 uur vrij.

Vacature

We krijgen wat vragen over de vacature voor een
leerkracht bovenbouw die gisteren is verschenen. Dit
betreft een algemene tijdelijke vacature voor onze vier
scholen in Groenlo. Daar is nu tijdelijk vacature-ruimte
ontstaan en onze interne invalpool biedt hierin te
weinig mogelijkheden. Zoals eerder gezegd streven we
naar een passende, duurzame oplossing voor onze
groep 8, met zo min mogelijk wisselingen. Dat betekent
dat we met deze vier scholen zeer zorgvuldig aan het
kijken zijn hoe we dit kunnen gaan invullen. We doen er
dus momenteel alles aan om ook vanaf januari een
structurele oplossing voor groep 8, en alle andere
kinderen van onze school, te hebben en te houden.
Wanneer er meer over bekend is, zullen wij u hierover
direct informeren. Zolang dat niet is gebeurd, mag u
erop vertrouwen dat er nog niets bekend is.

Nieuw A.S.O.-thema: betrokkenheid
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In januari starten we met een nieuw A.S.O.-thema,
betrokkenheid. In de volgende nieuwsbrief wordt u
hierover uitgebreid geïnformeerd.
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SINTERKLAAS
Schoenzetten

De rommelpieten hebben vorige week weer een
bezoekje aan onze school gebracht, en ze waren deze
keer wel heel erg actief bezig geweest! Bij groep 1/2 zat
er zelf een stoel in schoorsteen! We hebben genoten...

Sinterklaasfeest

Reminders:
/

Op vrijdag 4 december brengt Sinterklaas een
bezoek aan onze school, we gaan er weer een
prachtig feest van maken.
Er zal geen 'officiële aankomst' zijn dit jaar
(vanwege de Corona-maatregelen), dus het brengen
van de kinderen gaat net als op de andere dagen
(tot aan het hek).
Sinterklaas zal aan alle groepen een bezoek
brengen.
Er mogen die dag ook geen ouders in de school zijn
om te helpen, maar gelukkig hebben er wel een
aantal ouders geholpen bij de voorbereiding, erg
fijn.

Ter info: de bovenstaande afspraken gelden voor alle
basisscholen in Groenlo.
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ADVENT EN KERST
Advent: 'Geef licht en warmte'

In de adventsperiode bereiden wij ons voor op Kerst,
met als thema 'geef licht en warmte'. In iedere groep
wordt er elke week een kaarsje extra aangestoken: soms
voelt het een beetje donker om je heen, maar we gaan op
weg naar Kerst, het wordt steeds iets lichter en warmer,
hoe zie je dat, hoe doe je dat, voor jezelf, de ander, de
wereld... Het is mooi om hier thuis ook aandacht voor te
hebben.
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Kerstviering

U ontvangt hierover een aparte brief begin volgende
week, maar bij deze alvast de datum en tijd: de kinderen
worden op donderdag 18 december van 16.30 uur tot
18.15 uur op school verwacht om samen Kerst te vieren.
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN
DECEMBER
3 dec - Dean Oesterholt - groep 5
6 dec - Emil Kimmels - groep 3
11 dec - Tess Luttikhold - groep 5
12 dec - Jeromeo Mayamba - groep 3
14 dec - Gijs Rouwhorst - groep 2
14 dec - Sjors te Woerd - groep 6
21 dec - Zada Selimovic - groep 4
27 dec - Sophie Denneboom - groep 6
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De volgende nieuwsbrief zal rond de kerstvakantie
verschijnen.

Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:
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