O.B.S. De Voorpoort
Nieuwsbrief 10
30 oktober – 6 november 2020
Datum
4 november

5 november
9 november
16 november
4 december
17 december
18 december

Activiteit
Klassenbezoek Kansrijke
Combinatie Groepen.
Meester Wim aanwezig.
leerlingenraad
Fietslichtcontrole
Lootjes trekken groep 5-8
Sinterklaasfeest in school
School tot 14.00 uur
Kerstontbijt.
12.00 uur Kerstvakantie

Bijlage:
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met een
brief over de vernieuwde maatregelen
vanwege Covid-19
Klusjes in school:
Afgelopen dinsdagavond heeft Michael
Schoemaker, de vader van Julian en Sophie,
aardig wat klusjes kunnen doen. Eigenlijk zou
Jannes Ziel ook helpen maar die had helaas
verkoudheidsklachten. Hartelijk dank Michael!
Sint Maarten:
Het is gebruikelijk dat wij als school met alle
kinderen een lampion maken en de kinderen
met Sint Maarten langs de deuren gaan.
Vanwege de huidige Corona-maatregelen
willen wij deze activiteit niet aanmoedigen en
gaan wij dus geen lampion maken. Wij hopen
dat u begrip heeft voor ons besluit. Als u als
ouder wel met uw kind langs de deuren wil,
kan u zelf een lampion knutselen of een
lampion kopen bij de plaatselijke
middenstand.
Sinterklaas:
Met het bestuur van Stichting Op Kop en onze
omliggende besturen hebben we een besluit
genomen over het Sinterklaasfeest.
Er zal geen aankomst zijn op het plein met
ouders en kinderen. Sinterklaas is al in school
en zal de groepen om de beurt ontvangen in
het speellokaal. Ondanks alle beperkingen
hopen we toch dat het een gezellige dag gaat
worden. We gaan deze dag gewoon tot 14.00
naar school.

16 november gaan de groepen 5 t/m 8 lootjes
trekken.
Kerst:
Waarschijnlijk had u het al verwacht: nadat we
geen zelfgemaakte traktaties mogen uitdelen
mogen er ook geen zelfgemaakte gerechtjes
opgediend worden tijden het Kerstfeest.
Daarom hebben we als team besloten om
donderdag 17 december gewoon tot 14.00
uur naar school te gaan en om vrijdagochtend
18 december te starten met een gezellig
kerstontbijt. School zal samen met de OR
zorgen voor een feestelijke maaltijd.
Fietslichtcontrole:
Nadat we de fietslichtcontrole hadden afgelast
kregen we een berichtje van een enthousiaste
vader die het toch wel belangrijk vindt dat we
het alsnog door laten gaan.
Jannes Ziel en Jacqueline Meijer (onze
verkeersouder) gaan maandag 9 november
vanaf half 9 de fietsen controleren op
verlichting en remmen. Verdien jij dit jaar een
sticker en een leuke sleutelhanger? Zorg dan
dat je fiets tiptop in orde is!
Bag2School:
Gistermiddag zijn alle zakken opgehaald door
Bag2School. Wat was het weer véél!! Onze
hartelijke dank daarvoor. 846 kilo in totaal. Dit
levert de OR €253,80 op. Ook dit bedrag komt
ten goede aan de aanschaf van een
nestschommel. Zo’n speeltoestel kost nog wel
aardig wat
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Jarigen:
Dinsdag 3 november wordt Chayenna
Schuurman 11 jaar! Alvast van harte
gefeliciteerd Chayenna en een hele fijne dag!

