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KCO nieuws

Sinterklaas kom maar binnen…..

Afgelopen weekeind is het A-Team van de

school erg druk geweest om het hele gebouw

in de Sinterklaassfeer te krijgen. De etalage is

fantastisch en de gangen zijn rijkelijk versierd.

Wij zijn klaar om Sinterklaas en zijn pieten te

ontvangen. Ouderhulp is onmisbaar! Dank

jullie wel.

(School)fotograaf

De verwachting is dat volgende week de

schoolfoto’s gereed zijn. Uw kind krijgt dan

een kaart mee met een inlogcode voor een

website waar u de foto’s kunt bestellen. Online

hebben wij de foto’s al even mogen bekijken.

Het zijn erg leuke foto’s geworden.

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 25-11 Pleinrangersbijeenkomst

- 05-12 Sinterklaasviering

- 09-12 Expositie winter wonderland

- 22-12 Kerstviering

Scenario’s Corona

De zomervakantie ligt alweer ver achter ons.
Wij kijken uit naar de rest van het schooljaar
waar de aandacht weer uit kan gaan naar
ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten. Denk
aan Sinterklaas, Kerst en alle vieringen die er
zijn.

Daarnaast zijn wij ons ook aan het
voorbereiden op een opleving van het
coronavirus.  Om de hectiek van vorig jaar,
rondom de corona maatregelen, te voorkomen
zijn scenario’s uitgewerkt. Per scenario gelden
er andere maatregelen om verspreiding van
het virus te voorkomen. De scenario’s en
bijbehorende maatregelen zijn gebaseerd op
de ervaringen van de afgelopen twee jaar.

Afgelopen maandag zijn de scenario’s in de
MR besproken.

In de bijgesloten brief leest u er meer over.
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(zie bijlage voor grote versie)

Schoolfruit

Komende week, op maandag,

ontvangen wij ananas, peer en

waspeen. Vanaf dinsdag wordt dit

in de groepen uitgedeeld. Hier

kunt u rekening mee houden

wanneer u het pauzehapje samenstelt.

Sinterklaas

Op 5 december komt Sinterklaas

op school. U bent van harte

welkom om dit met ons te

vieren. Wij zullen u nog

informeren over de wijze

waarop wij Sinterklaas

ontvangen.

Expositie winter wonderland

komende week starten de groepen 1 t/m 4

weer met de kunstlessen van vakdocent

beeldende vorming Marjolein Koot. De

groepen 5 t/m 8 komen 25 november en 2

december aan de beurt.

De hele school gaat werken met het thema

Winter Wonderland. Graag willen we jullie

uitnodigen om alle mooie kunstwerken te

komen bewonderen tijdens onze Winter

Wonderland expositie op vrijdag 9 december.

U bent van harte welkom om vanaf 13:30 uur

een kijkje te komen nemen.

Opvang nieuws

Sinterklaas

" Het is een spannende tijd voor alle kinderen,

groot of klein. Verontwaardigd wordt er

gezegd dat er iemand zei dat Sinterklaas niet

bestaat! Onze vraag aan het kind is dan altijd:

wat denk jij? En meestal zijn ze dan alweer

tevreden en wordt er verder gespeeld. Er zijn

heel veel hulp sintjes en pietjes op de bso en

ook het kind wat twijfels heeft zit volop in zijn

" rol". in de pakjeskamer bij de beestenboel

worden alle kadootjes ingepakt. En op de

vlindergroep zijn ze al bezig met hun surprise.

Wat een heerlijke tijd voor jong en oud!
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Kerstvakantie

De tijd gaat snel en terwijl Sinterklaas zijn

cadeautjes nog aan het uitdelen is, zijn wij op

de BSO alweer druk voor de kerstvakantie.

Er staan verschillende leuke activiteiten op de

planning. Wij willen ook graag met de

kinderen op stap gaan. Voor ons is het dan ook

belangrijk om te weten hoeveel tickets wij

moeten gaan bestellen. Wij willen jullie vragen

om uw kinderen tijdig aan of af te melden in

het ouderportaal zodat wij weten hoeveel

tickets wij moeten inkopen.

Wij kijken uit naar de gezellige

decembermaand!


