
 

Nieuwsbrief                   

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Bijzondere tijden! En een onverwachte afsluiting van dit jaar! Het is voor 
iedereen weer even schakelen. Toch hebben we dinsdag met elkaar nog een 
gezellige dag gehad. Iedereen heeft genoten van het kerstontbijt. De 
kinderen uit de bovenbouw hebben geholpen alle kerstversieringen te 

verwijderen en een aantal kinderen heeft nog een kerstmusical opgevoerd. 
Vrijdag kan iedereen thuis nog even meegenieten! Houd de Parro-app dus  
in de gaten. 
 
Ondanks alle coronaperikelen denk ik dat we er trots op mogen zijn dat we 
als team de school draaiende hebben weten te houden de afgelopen 
periode. Incidenteel is er een groep naar huis gestuurd. Meestal hebben we 

de situatie intern kunnen regelen. Het online lesgeven vraagt om de nodige 
inspanningen, maar ook die uitdaging gaan we aan. 
 
Ook in deze bijzondere tijden hebben we ons gefocust op goed reken- en 
taalonderwijs maar ook een focus gelegd op een rijke leeromgeving, waarbij 
we de talenten van onze leerlingen ruimte voor ontwikkeling willen geven. 

Wij willen onze leerlingen de mogelijkheid bieden om verschillende 
activiteiten uit te proberen, om zo hun passie en kwaliteiten in te zetten 
tijdens de talentenmiddagen. Naast alle cognitieve aspecten van ons 
onderwijs, willen we uw kind ook met plezier naar school laten gaan. Zeker 
in deze tijd vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen ook samen plezier 
kunnen maken. Het maken van de Sinterklaasfilm, in samenwerking met 
groep 8, is hier een mooi voorbeeld van. Zowel leerkrachten, leerlingen 

alsook verschillende ouders hebben genoten van het maken en het kijken 
naar de verschillende afleveringen. Onverwacht is daar nu nog een 
kerstaflevering aan toegevoegd. 
 
Hoe het verder zal gaan na deze lockdown periode is afwachten. We zullen 
naar alle waarschijnlijkheid nog wel een tijdje met de beperkingen moeten 
leven. We realiseren ons dat dit van jullie als ouders ook veel vraagt. Zoals 

eerder aangegeven roepen we ouders ook op om er voor elkaar te zijn. Niet 
alleen om elkaar te ondersteunen bij het opvangen van elkaars kinderen 
maar ook oog en oor te hebben voor elkaar. Juist dat maakt onze school 
ook tot een bijzondere school.  

 
Tenslotte wens ik iedereen alvast een hele fijne Kerst! Wees voorzichtig, 

pas goed op elkaar! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda  

 

 

18 december                                 

Meester Sven jarig   

25 december                                        

Esther jarig  

29 december                                 

meester Jan jarig  

19 januari                                       

juf Marit jarig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Even voorstellen 

 
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Simone Obdeijn.   
Zodra het fysieke onderwijs weer start ga ik juf Madelon vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.    

 
Ik ben 28 jaar oud. Sinds 3 jaar woon ik samen met mijn vriend in Twello.   
Koken vind ik heel leuk om te doen. Daarnaast vind ik het erg leuk om creatief bezig te zijn in en rondom mijn 
huis. Ik ga graag samen met mijn vriend op reis naar allerlei landen, helaas lukt dat nu even niet.   
  
Het was erg gezellig afgelopen dinsdag in groep 4, ik heb erg veel zin om te starten! 
 

 

Bericht van de werkgroep kinderkerstvieringen  

 
Helaas kan door Covid-19 onze kinderkerstviering dit jaar niet doorgaan, en volgens de 
laatste berichten mag de kerk helaas ook niet open voor een bezoek aan de kerststal. 
 

Wij wensen u daarom, langs deze weg, mooie Kerstdagen en vooral een gezond 2021 !!! 
 

 
 

Bijlagen/links  
 

Vanuit de parochie: Vanuit de parochie worden de activiteiten voor het doen van de Eerste Communie 
georganiseerd. Omdat misschien niet iedereen de informatie van de parochie ontvangt, ontvangt u deze ook via 
deze weg. De datum van 15 januari zal gezien de huidige lockdown niet haalbaar zijn. Toch delen wij dit bericht 
met u zodat u op de hoogte bent en kunt reageren naar het secretariaat van de parochie.  
 
Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Zeeluwe: We houden u hiermee op de hoogte over de nieuwste 
ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband. Hierbij de link naar dit document:  

nieuwsbrief Zeeluwe december 2020 

file://///sources.localzone/Users$/5145-4319-E.Robberts/Downloads/nieuwsbrief%20Zeeluwe%20december%202020%20(3).pdf

