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Sinterklaas

Activiteiten Brede School

Sinterklaas komt vrijdag 4 december bij ons op
school. We zullen de Sint niet met alle ouders,
broertjes en zusjes opvangen dit schooljaar. Wel
maken we er een gezellig feest van, net als ieder jaar!
De groepen zullen de Sint bezoeken in het
speellokaal. Misschien heeft de Sint wel iets voor
groep 1 t/m 4 meegenomen! De groepen 5 t/m 8
vieren het feest verder in de klas. De surprises zullen
worden uitgestald in de klas, zodat ze te bewonderen
zijn. Natuurlijk zullen we de foto’s van de prachtige
creaties met u delen.

De kinderen kunnen zich weer opgeven voor leuke
activiteiten vanuit de Brede School Emmermeer:

De kinderen hoeven 4 december geen drinken en
fruit mee te nemen voor de kleine pauze. Wél eten en
drinken voor de middagpauze meegeven a.u.b.

Kerst in beweging door Kreakracht
Maak een bewegende kerstman, kerstboom,
kerstbeest of wat je maar wilt. Door een motortje in
je kunstwerk te maken kan het echt bewegen!
Aanmelden via:
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/
17705?

Woensdag 25 november gaan we met de hele school
de schoen zetten. Graag uiterlijk dinsdag een schoen
voorzien van naam meegeven naar school!

Leer vloggen door Jordy van der Werf
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met alles
over vloggen. De workshop wordt gegeven door
filmmaker/vlogger Jordi van der Werf. Je leert
cameravrij te worden door verschillende oefeningen,
je gaat een instructiefilm bekijken en natuurlijk ga je
met een vlogcamera een echte vlog maken.
Aanmelden via:
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/
17699

Ziekte en vervanging
In deze tijd hebben we te maken met zieke
leerkrachten of leerkrachten die in quarantaine
moeten i.v.m. Corona in het gezin. We proberen dit
altijd zo goed en zo snel mogelijk op te lossen, maar
zijn hierin afhankelijk van de invallerspool.
Communicatie hierover gaat via de mail en we sturen
ook een pushbericht via de schoolapp als het gaat om
zaken als geen vervanging, waardoor de kinderen
thuis moeten blijven. We kunnen helaas niet iedereen
bellen, dus houdt u de mail en de schoolapp in de
gaten in deze periode?
We proberen natuurlijk er alles aan te doen om de
kinderen naar school te laten gaan, maar vragen uw
begrip wanneer dit niet lukt.

Belangrijke data in november en
december 2020
- maandag 23 november MR online vergadering
- maandag 23 november start telefooncentrale
- woensdag 25 november schoen zetten
- woensdag 25 november MRT groep 4 en 5
- dinsdag 1 december jeugdverpleegkundige
- vrijdag 4 december Sinterklaasfeest
- maandag 7 december oud papier
- woensdag 16 december kerst
- vrijdag 18 december 12 uur start kerstvakantie
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