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INLEIDING 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere 

kalenderjaar. Toen we elkaar op 1 januari een gelukkig 

nieuwjaar wensten, wisten we nog niet wat ons allemaal te 

wachten stond. Er waren vele mooie momenten, maar helaas 

ook verdrietige gebeurtenissen in het leven van de mensen in 

en om de school. Een pandemie die ver weg leek, kwam 

onverwacht snel dichtbij. Een periode van onzekerheid en 

voorzichtigheid volgde. Een periode van protocollen, 

maatregelen en afstand houden. Acht weken lang was de 

school zelfs dicht. We hebben u helaas niet veel kunnen 

ontmoeten het afgelopen jaar. Ondanks dat hebben we de 

samenwerking als zeer prettig ervaren. We willen u allen 

nogmaals bedanken voor uw vertrouwen, hulp en 

betrokkenheid!! Wij beseffen ons dat we dagelijks met uw 

goud mogen werken en daar genieten we volop van. 

WELKOM  

In december starten Seth, Tijs en Bodil op school. We 

wensen hen veel plezier op De Kerkewei!  

SINTERKLAAS  

Op vrijdagochtend 4 december vieren 

we Sinterklaas op school. De Sint 

brengt ons een coronaproof bezoek. Hij 

zal niet in de groepen komen. Wel 

heeft hij voor alle groepen een 

videoboodschap. Voor elke leerling is er 

een traktatie, dus de kinderen hoeven 

geen fruit mee naar school.  

Belangrijke data voor december 
U kunt veel belangrijke data en activiteiten vinden op Social 

Schools en onze website. Om een overload aan informatie te 
voorkomen zal ik me in de nieuwsbrief beperken tot de 
belangrijkste data en de data passend bij de informatie.   

4 december  Sinterklaasfeest op school 
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij  

7 december Alle leerlingen nemen twee adressen 
en een schoenendoos mee naar 
school.  

17 december Alle leerlingen tot 14.15 uur naar school 

18 december Kerstochtend op school 
Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

19 december – 
3 januari 2021  

Kerstvakantie  
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De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken een surprise met 

gedicht. Ze hebben €3,50 van de OR gekregen voor de 

cadeaus. De surprises mogen vrijdagochtend 4 december 

meegenomen worden naar school.  

Alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij. We wensen u thuis ook 

een gezellige pakjesavond toe!  

KERST   
Kerst vieren we dit jaar op 

vrijdagochtend 18 december. Zoals 
eerder gedeeld kunnen we dit jaar 
geen kerstavond organiseren. De 

kinderen gaan op 17 december 
gewoon tot 14.15 uur naar school. 

 
Natuurlijk maken we er, zoals ieder 
jaar, een bijzonder feest van met aandacht voor het 

kerstverhaal en voor elkaar.  
In de bijlage vindt u de informatiebrief van de werkgroep 

kerst.  
 
 
 
 
 
 
 

 

STAGIAIRES    
Sinds een aantal weken heeft groep 8 ook een ROC-stagiaire 

onderwijsassistent. Hij stelt zich aan u voor.  
 
Hallo, 

Ik ben Sam Kotte en ben 20 jaar 
oud. Ik zit in mijn 3de jaar van 

de opleiding onderwijsassistent 
en dit is tevens mijn 
examenjaar. Ik ben van 

stageplek veranderd en ben 
daarom op De Kerkewei, in 

groep 8 bij meester Dennis, 
terecht gekomen. Het hele 
schooljaar loop ik hier stage op 

de woensdag en de donderdag 
en ik hoop mijn diploma aan het 

eind van het jaar te kunnen 
bemachtigen. Mijn hobby’s zijn voetballen, wandelen en 
hardlopen. Vroeger toen ik op de basisschool zat vond ik gym 

het leukste vak. Ik kan erg slecht tegen mijn verlies, maar 
dat hebben de kinderen denk ik ook al wel gemerkt tijdens 

de gymles met voetbal. Ik hoop dat we er een leuk en 
leerzaam schooljaar van kunnen maken en ik hoop dat we 
groep 8 goed voorbereiden op de middelbare school ! 
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WIST U DAT  
 

- We het belangrijk vinden dat kinderen in deze donkere 

tijden zichtbaar zijn in het verkeer? Kinderen mogen 

daarom bij meneer Murat een geel hesje halen. 

- Als kinderen een boek willen lenen bij onze bieb, dit op 

woensdag en vrijdagochtend kan (8.20 uur – 8.45 

uur). Het is wel de bedoeling dat de kinderen dan 

gelijk om 8.20 uur naar binnen gaan, zodat ze op tijd 

terug zijn in de les.  

 

 


