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We houden vol…….
Want we zijn er nog niet vanaf.
En het zal vast nog even duren voor alles weer een beetje normaal zal zijn.
Voorlopig nog geen ouders of bezoekers op school zonder dat dat nodig is.
Activiteiten zoveel mogelijk alleen op school en in de eigen klassen.
Voor het sinterklaasfeest en de viering van het kerstfeest heeft dat gevolgen.
En ook juf Inge is er nog niet van af, maar het gaat stapje voor stapje wel steeds beter.
Op dit moment drie halve en soms zelfs hele dagen. Juf Irene is dan altijd stand-by.
Als Inge er is gaat Irene alvast wat ‘neuzen’ in groep 5/6, want het is de bedoeling dat zij
daar ná de kerstvakantie voor de groep gaat.
En dat heeft alles te maken met….
Juf Niek
Juf Niek werkt op 19 november 40 jaar in het onderwijs. Een bijzonder jubileum!
Maar….. het betekent voor haar ook dat het genoeg is geweest; per 1 januari gaat ze welverdiend genieten van haar pensioen.
Door de omstandigheden kunnen we aan deze twee gebeurtenissen niet heel veel aandacht
besteden. Niek vindt dat overigens zelf niet zo erg, maar wij laten haar natuurlijk niet helemaal met stille trom vertrekken. Jullie horen er vast nog van.
Organisatie na de kerstvakantie
Het betekent dat we na de kerstvakantie een nieuwe leerkracht nodig hebben die samen met
juf Irene groep 5/6 gaat draaien.
En gelukkig hebben we iemand kunnen vinden: Juf Marja Geschiere.
Ze heeft lang op de Wegwijzer in Serooskerke gewerkt en met inval op andere scholen volop
ervaring opgedaan in het onderwijs aan verschillende groepen.
We hopen heel erg dat juf Inge na kerst weer drie, misschien zelfs vier dagen met haar groep
kan werken. Wie de groep overneemt als Inge er niet is is op dit moment nog niet duidelijk.
Sinterklaasfeest
Zoals al eerder gemeld is er dit jaar geen officiële intocht in Veere.
We vieren het feest op 4 december op school.
Of Sinterklaas er met zijn Pieten zal zijn weten we nog niet. Dat wachten we vol spanning af.
We weten ook nog niet of de kinderen op enig moment hun schoen mogen zetten.
En óók nog niet hoe het zal gaan met cadeautjes als Sint niet zelf kan komen……
Als we meer weten zullen we dat melden!
De kinderen zijn op 4 december om 12.00u vrij. De bovenbouw misschien iets later!
Kerstfeest
Het was al de bedoeling dat het dit jaar ‘klein’ gevierd zou worden na de ‘grote’ viering vorig
jaar in de Grote kerk.
De voorbereidingscommissie is nog bezig met de plannen, maar dat het gewoon overdag op
school gevierd gaat worden is al besloten. Geen viering ’s avonds….
Op 18 december zijn de kinderen om 12.00u vrij en kan de kerstvakantie beginnen.
Schoolplein
De grote SPONSORACTIE en de “Obstakel race” zijn een groot succes.
Inmiddels is er bij elkaar al bijna €2100 binnengekomen.
Vandaag hebben alle kinderen de run gedaan en allemaal het toegezegde aantal rondjes
afgelegd. Bij deze ook de ouders bedankt voor alle sponsorbijdragen!
Vergeet de Magdalon Markt niet. Je kunt er van alles kopen én verkopen!
www.speelplein-magdalon.nl.

Een aantal jaren terug hebben we ook al eens een spaaractie georganiseerd. Dat was voor
de vervanging van het speeltoestel dat uiteindelijk pas vorig jaar definitief afgekeurd en
verwijderd is. Dat geld zit nog steeds in de spaarpot, net als het geld van de acties van Jantje
Beton. Dat spaargeld zal ook gebruikt worden voor ons nieuwe plein.
Een spaarpot voor pleinvernieuwing of aanschaf van speeltoestellen is nodig, omdat deze
kosten niet uit het onderwijsbudget van een school mogen worden betaald.
Volgende week gaat Jan Pauwelse van de Groendoeners aan de slag om het plein verder af
te maken. Ik heb met hem afgesproken dat de hulp van ouders ’s avonds gedaan kan worden,
omdat in de vorige weken meerdere ouders hebben aangegeven overdag niet te kunnen,
maar ’s avonds wel. We kunnen bouwlampen gebruiken om het werk bij te lichten.
Dinsdagavond a.s. is er voor het eerst een groepje van 3 á 4 ouders nodig.
Het gaat dan om tegels weghalen, zaagstukken afvoeren, spitwerk, zand kruien en er kan
een begin worden gemaakt met de plantenbakken aan de voorkant van de school.
WIE KOMT ER DINSDAGAVOND HELPEN??? Van 19.00-20.30u.
Diversen
•
•

Er staan weer nieuwe foto’s op de website in de map 2020-2021.
O.a. van de “obstakel-race” van vandaag.
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.
Dus als het kouder wordt is dikkere kleding aan te raden!

Agenda
Belangrijke wijziging: het paasweekeinde was dit jaar wat anders dan anders i.v.m. een
speciale voorstelling op vrijdagochtend in de Grote kerk. Omdat vanwege corona nu al
besloten is dat dat niet doorgaat, wordt het vakantierooster ‘terug’ gewijzigd.
Nu dus weer ‘gewoon’ op vrijdag en maandag vrij. De school begint dan weer op dinsdag!
Het speciale programma schuift een jaar door.
Verdere belangrijke data: zie agenda

