
 

 

Maandoverzicht: 

Vrijdag 6 t/m 13 november 
    Mediawijsheid gr 7 en 8 
Vrijdag 4 december 
    Sinterklaas 
Donderdag 17 december  
    Kerst, kinderen ’s middags  
    vrij 
Vrijdag 18 december 
    Kinderen ’s middag vrij 
Maandag 21 dec – 1 jan 
    Kerstvakantie 
Maandag 4 jan 
    Eerste schooldag 
 

 

Kerst 
Dit jaar zullen we vanwege de 
Covid maatregelen Kerst anders 
vieren dan dat u van ons 
gewend bent. Helaas mogen er 
dit jaar geen ouders bij 
aanwezig zijn. Ook zullen wij 
Kerst niet in de avond vieren. 
Zie brief bestuur van afgelopen 
woensdag.  
Op donderdag 17 december 
staat in de jaarkalender dat de 
kinderen vrij zijn omdat er ’s 
avonds kerstfeest is. Doordat nu 
het programma op de avond 
niet doorgaat willen we 
gedurende de hele donderdag 
Kerst op school vieren.  Dit 
houdt concreet in dat de 
kinderen donderdag 17 
december de hele dag op school 
zijn tot 14.00 uur. Vrijdagmiddag 
18 december zijn ze wel vrij om  

 
 
12.00 uur. Uiteraard houden we 
u via de klassenmail d.m.v. 
foto’s en filmpjes op de hoogte 
van wat er in de klassen 
gebeurt. De exacte invulling van 
deze donderdag ontvangt u t.z.t. 
 

Zespri 
Ballenactie 

De afgelopen weken hebben de 

kinderen veel stickers geplakt. In 

twee weken tijd hebben we 

beide posters helemaal gevuld. 

De ballen zijn inmiddels besteld 

en komen rond februari 2021 

richting school. Iedereen 

bedankt voor het sparen van de 

zegels.  

 

 

Schoolplein 

Zoals u misschien al heeft gezien 

is van de week de beplanting 

gedaan door de hovenier. Het 

ziet er prachtig uit. Het is nu 

belangrijk dat de plantjes aan 

kunnen trekken. Met de  

 

 

kinderen zijn duidelijke 

afspraken gemaakt. De eerste 

maanden is het belangrijk dat er 

om de drie weken geschoffeld 

wordt zodat het onkruid geen 

kans krijgt om te groeien en de 

plantjes de ruimte krijgen om 

aan te sterken en te groeien. 

Mocht u het leuk vinden om af 

en toe onder schooltijd een 

uurtje te komen schoffelen dan 

kunt u zich opgeven door een 

berichtje te sturen naar 

directie.veer@liemersnovum.nl 

Samen houden we het 

schoolplein netjes zodat onze 

kinderen op een leuke manier 

kunnen spelen op een mooi 

schoolplein. 

Gesprekken 

Afgelopen week en 

aankomende week staan de 

gesprekken gepland. Fijn dat we 

alle ouders kunnen spreken, 

fysiek dan wel digitaal via 

Teams. Juist in deze tijd waarin 

er door omstandigheden meer 

afstand ontstaat is het 

belangrijk het contact te blijven 

zoeken met elkaar. Mocht er 

dan ook iets zijn, schroom niet 

een afspraak te maken! 
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Gevonden 
voorwerpen 

De afgelopen periode hebben 

we weer veel spullen verzameld. 

Doordat ouders op dit moment 

de school niet in mogen is het 

lastig om te kijken of er iets van 

uw kinderen bijligt. We willen 

dan ook maandag- en 

donderdagmiddag na school de 

gevonden voorwerpen uitstallen 

op de picknicktafels op het 

schoolplein.  

Mocht u iets kwijt zijn dan kunt 

u hier een kijkje nemen.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


