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AGENDA nov./dec./jan.  
Di. 1 dec.  ColumBus 
Vr. 4 dec.  Sinterklaas. Kinderen om 12.00 uur vrij 
Di. 15 dec.  ColumBus 
Do. 17 dec. Kerstviering ‘s morgens 
Vr. 18  dec. Kinderen om 12.00 uur vrij 

Ma. 21 dec.  Kerstvakantie 
t/m vr. 1 jan. 
Di. 5 jan.  ColumBus 
Di. 19 jan.  ColumBus

Sinterklaas 
Sinterklaas is sinds afgelopen weekend weer in het land! 
Dat geeft, zeker voor de jongere kinderen, een hoop plezier en soms een beetje spanning… 
Helaas is corona ook nog in het land en daarom moeten we de organisatie aanpassen. 
We ontvangen de Sint en Piet dit jaar niet op het schoolplein met ouders en kinderen bij 
elkaar. De kinderen komen ’s morgens gewoon naar school en gaan net als anders naar hun 
klas.  
In het speellokaal wordt iets leuks georganiseerd voor de kinderen van groep 1 t/m 5. 
Dit doen we niet samen, maar om de beurt.   
We zullen het speellokaal natuurlijk goed ventileren. De kinderen van groep 6 t/m 8 vieren 
Sinterklaas in de klas met o.a. surprises. 
We gaan ons best doen om er voor alle kinderen weer iets moois van te maken!  

Via Klasbord kunt u een beetje meegenieten.       
 
 

         
 
 
Kerstviering 
De kerstwandeling die voor dit jaar gepland stond kan helaas niet doorgaan. We hopen 
natuurlijk dat dit volgend jaar wel mogelijk is. Ook de kerstviering ’s avonds kunnen we nu 
niet organiseren. Natuurlijk organiseren we wel een kerstviering. 
Op donderdagochtend 17 december wordt er in elke klas, direct aan het begin, wanneer het 
nog wat duister is, een sfeervolle viering in de klassen georganiseerd met de eigen 
leerkracht! 
 
 
 



MR-vergadering 
Wanneer er een MR-vergadering is geweest zullen we daarvan een korte samenvatting in 
een nieuwsbrief plaatsen. De namen van de MR-leden staan in onze schoolkalender die u 
eerder heeft ontvangen. U kunt deze ook vinden op onze website: www.cbswegwijzer.nl 
Hierbij het stukje van de vergadering in oktober. 
 
Woensdag 14 oktober is de Medezeggenschapsraad bij elkaar gekomen. Tijdens deze 
vergadering heeft Wilma Flipse een toelichting gegeven op het financieel overzicht van 2019-
2020 en op de begroting van 2020-2021. We spraken over lopende zaken op school zoals de 
geslaagde Kinderboekenweek, de ontwikkelingen rondom Serooskerke Oost, de maatregelen 
betreffende COVID-19 en de ventilatie van het gebouw. Daarnaast was er ook aandacht voor 
het verkeer rondom de school. Heeft u een goed idee hoe we het voor iedereen zo veilig 
mogelijk kunnen maken? Laat het ons vooral weten!  
Het Actie/Jaarplan is verder toegelicht. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe leerkrachten 
zich verder gaan ontwikkelen en waar de school de komende periode de focus op legt in het 
werken met de kinderen.  
Tenslotte vinden wij uw input zeer waardevol! Mocht u iets met de MR willen bespreken, dan 
kunt u altijd contact opnemen met één van de leden. Uiteraard bent u ook altijd van harte 
welkom om dit met de leerkracht van uw kind te bespreken of met de directeur.  
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 24 maart 2021.  
 
 

Wetenswaardigheden: 
• De speculaaspoppen verkoop voor het Natuurkamp van groep 7/8, verloopt prima. 

Er zijn maar liefst 600 speculaaspoppen besteld! 
 

• De bonnetjes-spaaractie van de Drukkery in de Kinderboekenweek heeft voor onze 
school € 30,55 opgeleverd. Dit bedrag kunnen we besteden aan leuke kinderboeken! 
 

• In alle klassen staan CO2-meters om de ventilatie in de gaten te houden. Groen is 
goed; oranje is extra ramen open; rood is ook de deur open.  
 

• Het paasweekeinde zou dit jaar wat anders dan anders zijn i.v.m. een speciale 
voorstelling op vrijdagochtend in de Grote kerk. Omdat vanwege corona nu al 
besloten is dat deze niet doorgaat, wordt het vakantierooster gewijzigd.  
Nu dus weer ‘gewoon’ op Goede Vrijdag en maandag vrij. De school begint dan weer 
op dinsdag! Het speciale programma schuift een jaar door. 

 

• De ColumBus komt morgen niet naar school i.v.m. de coronaproblematiek. 
 

• Op vrijdag 4 dec. en vrijdag 18 dec. zijn de kinderen om 12.00 uur vrij! 
 
 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 

http://www.cbswegwijzer.nl/

