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In deze nieuwsbrief:

aantrok

Sinterklaasfeest op De Bosrank!
Kerst 2020, Juf Maud met pensioen,
Verjaardagen
inde vaka

Belangrijke data
Sinterklaasfeest 2020
Sinterklaas is weer in Nederland,
om zijn verjaardag te vieren.
Helaas was daar de coronapandemie
om zijn feestje te verstieren.
Hij stuurde ons een spraakbericht,
dat hij niet komen mocht,
En dat hij ondertussen,
naar een goede oplossing zocht.
Maandag stuurde hij een brief die juf Yvette aan ons heeft
voorgelezen,
waarin stond dat iemand anders dit jaar de hulp Sinterklaas op de
Bosrank mag wezen.
De Sint wees voor deze functie juf Susanne Pedersen en meester
Peter aan,
die in een wedstrijd voor de titel “hulp Sinterklaas 2020 op de
Bosrank” moesten gaan.
Juf Susanne en meester Peter deden allebei hun stinkende best,
maar toch was volgens de kinderen meester Peter geslaagd voor
deze test.
De echte Sint liet per helikopter zijn mantel, tabberd en mijter
bezorgen,
die meester Peter vervolgens in het bijzijn van de kinderen aantrok
deze morgen.
Wat hebben we het leuk gehad met onze PeterSint,
die gelukkig ook cadeautjes had voor elk Bosrankkind!
We dansten en we zongen en we aten pepernoten,
en we hebben net als andere jaren er ontzettend van genoten!
Lieve echte Sinterklaas, bedankt voor het mogelijk maken van deze
leuke dag,
En we hopen dat u volgend jaar gewoon weer komen mag!
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Wie is er jarig?
5-12

Nordin

13 jaar

Kian

5 jaar

9-12

Esmae

9 jaar

10-12

Yassin

12 jaar

Gefeliciteerd!

Kerst

Belangrijke data.

Ook kerstmis pakken we door corona dit keer anders aan. Omdat
ouders de school niet in mogen komen en omdat we niet van
elkaar eten mogen nuttigen, hebben we voor dit jaar besloten een
kerstontbijt te organiseren, op woensdag 16 december.

Check ook onze agenda in
SocialSchools 3.0 en de
Socialschools 3.0 app.

De kinderen mogen uiteraard nog steeds in hun mooiste kleding
naar school komen. De ouderraad koopt van uw ouderbijdrage een
kerstontbijt.

9 december ’20

Verlengde kerstvakantie???

•

Studiedag, alle leerlingen
vrij.

U heeft vast gehoord in het nieuws en de media dat het MOT
denkt aan het verlengen van de kerstvakantie. Dit is nog niet
besloten door de Minister en we moeten ook afwachten of dit wel
of niet doorgaat. Zodra wij daar zekerheid over hebben, laat ik dat
u natuurlijk meteen weten.

16 december

Juf Maud.

18 december

Onze vaste vakleerkracht gym, juf Maud, heeft besloten om per 1
januari met vervroegd pensioen te gaan. Zoals ze zelf zegt: “Ik heb
het nu nog leuk en ik kan eerder stoppen. Ik wil liever stoppen als ik
het nog leuk vind, dan dat ik straks ga aftellen, omdat ik er geen zin
meer in heb.” Ondanks dat we het heel jammer vinden dat ze
weggaat, gunnen we haar een fijn pensioen en een gelukkig en
gezonde tijd met haar man, kinderen en kleinkinderen. Donderdag
17 december zal ze haar laatste les bij ons geven, en vrijdag 18
december nemen we feestelijk afscheid van haar.
Vanaf 4 januari start meester Jeff De Vilder bij ons als vakleerkracht
gym. Hij zal zich in januari aan u voorstellen via de nieuwsbrief.
Gelukkig wil meester Ahmed ons nog bij de gym blijven assisteren.

Met vriendelijke groet, namens het team,
Susanne Pedersen.

•

•

Kerstontbijt

Alle kinderen om 12 uur
uit.

Kerstvakantie 19 december t/m 3
januari

B
/.,mnv.l

