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Beslisboom
In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vindt u de nieuwste beslisboom.
De laatste aanpassing, omtrent
het zelftesten bij milde/lichte
klachten zoals gisteravond
vermeld in de brief, is nog niet
verwerkt.

Mondkapjes
Afgelopen donderdag werden
we verrast door een bezoek van
twee werknemers van Briljant
group B.V. uit Duiven. Zij
hebben mondkapjes gebracht

voor alle kinderen van groep 6
t/m 8. Wat mooi om te zien dat
bedrijven uit de regio mee
denken met onze kinderen en
het onderwijs.

Sinterklaas
Vandaag was het zo ver.
Sinterklaas kwam op IKC Het
Veer. Waar in eerste instantie
de Sint buiten opgewacht zou
worden door de kinderen,
hebben we ervoor gekozen om
net als vorig jaar de Sint in de
school te verwelkomen. Dit
vanwege de nieuwe Corona
maatregelen voor het onderwijs.
De afgelopen week is de
schatkamer van de Sint steeds
voller geworden en waren er
prachtige creaties te zien.

We hebben met elkaar een
geweldig Sinterklaasfeest
gevierd. Ook voor thuis wensen
we u een fijn en gezellig
Sinterklaasfeest.

Waterkoelers
Deze week zijn er twee
waterkoelers in de school
geplaatst. Er staat er eentje in
de bovenbouwhal en één in de
grote hal. Kinderen kunnen hun
bidon hier vullen met gewoon
water of gekoeld water.

Jozef zorgt voor Maria, Maria
zorgt voor Jezus en de herders
zorgen voor de schapen.
Ook de kinderen mogen voor
iemand zorgen. Alle
kinderen gaan op school een
mooi lichtpotje maken en
mogen dit potje op vrijdag 17
december mee naar huis nemen
en aan iemand geven. Misschien
kunt u met uw kind vast gaan
nadenken wie er in uw
omgeving een lichtje kan
gebruiken. Ook gaan we met de
kinderen tijdens de
adventsweken een kerststal
maken.
Foute kersttruiendag
Op woensdag 15 december is
het foute kersttruien-dag. Alle
kinderen mogen op deze dag
hun (foute) kerstkleren aan. Dit
kan uit van alles bestaan: foute
kersttrui, kerstoorbellen, een
kerstslinger om je heen,
kersthaarband, kerstonesie,
kerststropdas enz…. We zijn
benieuwd!!

Kerst
Advent
Vanaf maandag zullen de
adventskaarsen weer in elke
klas aangestoken worden. We
gaan met de kinderen op weg
naar het Licht van Kerst. Elke
week komt er een lichtje bij. We
vertellen in de klas het
kerstverhaal en het thema
daarbij is:" ik zorg voor jou".

Kerstviering
Helaas zal de kerstviering
van donderdag 23
december niet in de avond

plaats gaan vinden. Gezien de
avond lockdown hebben we
gekozen voor een gezellig
kerstontbijt met de kinderen.
Hiervoor mogen de kinderen
een eigen ontbijtpakketje
meenemen. (inclusief drinken)
En voor 12.00 uur nog een
kleine lunch. Eventueel mag uw
kind ook nog een 10-uurtje
meenemen.
De kinderen blijven deze dag
gewoon tot 14.00 uur op school.
De hele dag zal dan in het teken
staan van Kerst. Natuurlijk
mogen de kinderen op deze dag
hun mooiste kerstkleren aan
doen. Helaas kunnen ouders bij
deze kerstviering niet aanwezig
zijn.
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 24 december
begint de kerstvakantie. Alle
kinderen zijn dan om 12.00 uur
vrij.
Foto's en filmpjes
Van enkele kerstactiviteiten
zullen we foto's en filmpjes
maken die we met de hele
school zullen gaan delen. Heeft
u er bezwaar tegen dat uw
kind hier op komt te staan dan
kunt u dit aangeven bij de
leerkracht van uw kind.

Luierafval
Heeft u nog veel restafval door
luiers? Of laat u luiers liever
recyclen dan verbranden? Dan
kunt u vanaf nu luierafval of
incontinentieafval ook brengen
naar:
Parkeerterrein bij Pepeloentje
(Dorpstraat 54C Groessen)
Huis van Droo (Fuutstraat 50)
IKC Het Veer (Rottumstraat 85)
Deze locaties zijn altijd
bereikbaar.
Let op: gebruik de speciale
luierzakken die u gratis kunt
halen op het gemeentehuis en
bij het afvalaanbiedstation
(Ploenstraat 3).

