Schoolbrief november 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de derde schoolbrief van het schooljaar 2020-2021.
U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website of
In de bibliotheek van het Ouderportaal.
Ik wens u veel leesplezier!
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Inleiding

Terugblik
*DANKDAG

Wat was het vorige week dinsdag fijn, om tijdens de
telefonische welbevinden gesprekken, bijna iedereen weer
even te spreken. Als team vinden we het heel belangrijk dat
de kinderen zich veilig en gehoord voelen en met plezier
naar school komen. Hoewel we elkaar liever fysiek zouden
ontmoeten, is het op deze manier ook gelukt. Helaas
hebben we nog steeds te maken met alle regels rondom
Covid-19. Gelukkig gaat het onderwijs aan de kinderen
gewoon door en ook alle andere dingen die hierbij horen. In
deze brief kunt u lezen wat er afgelopen maand allemaal is
gebeurd op school (waarschijnlijk heeft u dit ook al gelezen
in de nieuwsbrieven van de groep(en) van uw kind(eren).
Hierbij wil ik nogmaals benadrukken: “Voelt u zich vrij om
contact op te nemen, als u vragen heeft of om tips en tops
te delen”. U kunt mij bereiken via het Ouderportaal of via
de mail: m.vanravesteijn@cnsheredium.nl
Hartelijke groeten,
juf Marianne

Zoals u heeft kunnen lezen in de berichten in het
Ouderportaal hebben we vanwege het dringende advies
van de overheid met betrekking tot Covid-19 de dienst in
de kerk niet door laten gaan. We begrijpen de
teleurstelling. Ik kan u wel vertellen, dat we met de
kinderen een hele fijne dienst op school hebben gehad. We
hebben de liturgie gevolgd. We zijn muzikaal begeleid door
de muziekgroep en het klonk prachtig. Ik hoop dat jullie
kinderen het een en ander hebben gedeeld met u.

De ouderen en zieken hebben een zelfgemaakte kaart
ontvangen en we hebben een mooi boeket gebracht naar
iemand in het dorp. In gedachten zijn we bij u allemaal!

Tijdens de collecte hebben we 18,50 opgehaald voor ons
adoptiekind Grobel. We willen hem verrassen met iets
extra’s. Het zendingsgeld van deze week en volgende week
doen we er ook nog bij!
*SCHOENENDOOS ACTIE

Hoera!
Juf Karianne heeft haar
geschiktheidsonderzoek
afgerond. Ze mag de verkorte
opleiding van de PABO gaan
doen. Dit betekent dat juf
Karianne steeds meer les zal
gaan geven en ook zelfstandig
voor de klas zal staan.

Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft al een aantal bijenkomsten gehad,
maar vorige week hebben zij voor het eerst ‘vergaderd’ met
meester Luuc. We houden u op de hoogte.

WAUW…….., 65 schoenendozen gaan richting Roemenië.
Dank jullie wel!

TriVia beleid

*ANWB STREETWISE en de jaarlijkse ‘Verkeersdag’
Vandaag hebben alle kinderen een praktische Verkeersles
gehad. We hebben een leuke en leerzame ochtend gehad.
De foto’s vindt u op het Ouderportaal.

Regelmatig krijg ik de vraag waarom wij bepaalde dingen
doen of juist niet doen i.v.m. alle Covid-19 regels en of er
wel beleid op is gemaakt. TriVia heeft zeker beleid gemaakt
m.b.t. alle regels. Als team nemen wij onze
verantwoordelijkheid hierin. Met elkaar overleggen we wat
juist is om te doen. We denken hierbij vooral aan de
kinderen en of het onderwijs op een zo goed mogelijke
manier door gaat met de minste risico’s voor elkaar. We
begrijpen soms de teleurstelling, maar hopen ook op uw
begrip.

Agenda
Welkom!
Bij de kleuters heten we twee nieuwe kinderen welkom.
Adelina, Maud en Stefan van harte welkom! We wensen
jullie een hele fijne tijd bij ons op school. We hopen dat
jullie snel je eigen plekje gevonden zullen hebben.
13-11-2020
13-11-2020
17-11-2020
30-11-2020
04-12-2020
17-12-2020

ANWB Streetwise
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
Studiedag
K&C groep 5 en 6 ‘Plaatselijke figuren’
Sinterklaasfeest op school
Kerstviering

•

•

•

Mededelingen
Sinterklaasfeest: 4 december vieren we op school
het Sinterklaasfeest. Dit jaar geen grote
ontvangst op het plein of in de school met
ouders, maar vieren we het feest alleen met de
kinderen.
Kerstviering: Ook de Kerstviering is dit jaar helaas
zonder ouders. We vieren het Kerstfeest op
donderdagavond 17 december. Binnenkort hoort
u hier meer over.
Zendingsgeld: iedere vrijdag staat er een potje in
de klas waar kinderen het zendingsgeld in kunnen
doen. Ons adoptiekind is er blij mee!

