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 18 december 2020  Agenda  
 Nummer 15  maandag 4 januari 2021 Start thuis-onderwijs 

   dinsdag 5 januari 2021 - 
   woensdag 6 januari 2021 - 
   donderdag 7 januari 2021 - 
   vrijdag 8 januari 2021 Nieuwsbrief nr. 16 

     

 Jarigen deze weken:  zondag 20 december  Pepijn Möllers                   groep 3 

   maandag 21 december Jaydey van Beugen           groep 8B 

   woensdag 23 december Jordan Osborne                 groep 4 

   donderdag 24 december Jessica van der Hoorn      groep 3 
Liv van Klink                       groep 5 
Benthe Rijkelijkhuizen     groep 4 
Myrthe Steenwijk             groep 7 

   zaterdag 26 december Charlotte van Egmond     groep 1-2B 
Bradley Koot                      groep 4 
Brandon Koot                    groep 4 

   zondag 27 december Daan Straathof                  groep 7 

   zaterdag 2 januari 2021 Lieke Elstgeest                   groep 5 
Lana Hoogenboom            groep 4 

   zondag 3 januari 2021 Jill Engelsma                       groep 6 

    
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Onverwacht 
Zo vlak voor Kerstmis komt heel ONVERWACHT het 
sluiten van de scholen. Wat een shock voor ons allemaal 
(ouders, kinderen en leerkrachten). Plotseling sluit de 
school haar deuren en is het ineens kerstvakantie, 
zonder echte gezamenlijke kerstviering op school. 
Zomaar als het geluid van een afgeschoten vuurpijl, is 
besloten, dat kinderen weer online les gaan krijgen. 
Alles stond afgelopen dinsdag in het teken van 
schakelen. En dat schakelen moeten de kinderen ook. Onze lichtjestocht kon helaas 
niet doorgaan. Een aantal kinderen kwam dinsdag in hun feestelijke kerstkleren naar 
school. Zo konden ze toch nog even stralen. 

 



Vanaf deze plaats wens ik alle ouders, maar zeker ook de kinderen de kracht om 
opnieuw om te gaan met deze veranderingen. Dit roept allerlei emotie op. Het is goed 
om deze emoties met elkaar te bespreken, dat lucht op. Ik wens jullie alle rust toe om 
zo toe te leven naar Kerst. Het feest van hoop en licht! 

 
 

Kerstwandeling 

 
Een echte aanrader! Coronaproof kerstwandeling, waarin het geboorteverhaal van 
Jezus centraal staat. Op een door u zélf gekozen plek en tijdstip! De wandeling is maar 
2,5 km en dus prima met kinderen te doen! Veel plezier! 
 
Let op! 
De link in de brief over het thuisonderwijs van 16-12-2020, om thuis aan de slag te gaan 
met Basispoort, werkt niet. Het moet zijn https://thuis.basispoort.nl 
 

Fijne vakantie! 
 
 

 

https://thuis.basispoort.nl/

