december 2020
Van de directie
Het jaar 2020 glijdt voorbij. Nog maar 1 maand en dan is het jaar weer om.
Wie had van te voren kunnen bedenken dat 2020 zo’n bijzonder jaar zou worden.
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Niemand had kunnen voorspellen dat er 8 weken thuisonderwijs zou zijn. Acht weken waarin ouders en school, meer dan ooit, samen op hebben getrokken in het belang van de ontwikkeling van
hun kind(eren). Door allemaal, vanuit onze eigen rol, het beste te geven, kunnen we concluderen
dat het met de kinderen goed is gegaan in 2020. De ontwikkeling van jullie kind(eren), onze leerling(en), is gewoon door gegaan. Misschien ietsjes anders dan van te voren bedacht, maar zeker
niet minder goed.
Niemand had kunnen voorspellen dat 2 scholen een fusie aangingen, er afscheid werd genomen
van jarenlange zekerheden en gebouwen, zonder dat te kunnen delen in gezamenlijke bijeenkomsten. Wat hadden we graag met een heel mooi feest de locatie Tellegen willen sluiten. Wat hadden we graag met een open huis voor alle ouders en andere belangstellenden de Wije willen openen. Het ging allemaal anders, maar ook hier kunnen we concluderen dat het hartstikke goed is
gegaan.
Niemand had kunnen voorspellen dat (bijna) alle gesprekken met ouders via telefoon of digitaal
zouden gaan. Geen kopje koffie, gezellig praatje, maar ‘to the point’ een gesprek met een missie.
En toch kunnen we ook daarvan concluderen dat een ieder op de hoogte is en we elkaar weten te
vinden.
Niemand had kunnen voorspellen dat Sinterklaas niet live op school kan komen…..maar intussen
hebben we zoveel vertrouwen dat ook dit grote kinderfeest uitstekend gevierd zal worden. Ook
over Kerst maken we ons niet benauwd. Het zal allemaal anders gaan, maar het gaat door en het
komt goed.

Jarigen

Een bijzonder jaar dat bijna achter de rug is.
Langs deze weg willen we alle ouders bedanken voor dit bijzondere jaar.
Meer dan ooit hebben we uw steun en vertrouwen mogen ervaren.
Meer dan ooit hebben we het samen gedaan.
Meer dan ooit hebben we op u mogen rekenen.
We houden goede moed en alles gaat een keer voorbij, zo ook de maatregelen rondom Corona.
Laten we er op vertrouwen dat 2021 ook een bijzonder jaar gaat worden, omdat dan alles wat we
“gewoon” vinden ineens heel bijzonder is!
Pas goed op jezelf, op je naasten, heb het goed en blijf gezond!
Alvast een hele gezellige en bijzondere decembermaand toegewenst en alle goeds en veel gezondheid voor 2021.
Hartelijke groet,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
directie Wijhe-Wesepe
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Sinterklaas
Op vrijdag 4 december vieren we het feest van Sinterklaas. Dit
jaar zal het een beetje anders zijn dan anders. Maar desondanks
maken we er een mooi Sinterklaasfeest van. De onderbouw kijkt
naar het Sinterklaasjournaal, gaat pepernoten bakken en kan
een echt Zwarte Pieten-diploma halen. In de bovenbouw worden
natuurlijk de mooie surprises uitgepakt en geluisterd naar de
gedichten die alle hulppieten hebben geschreven.
En misschien heeft Sinterklaas toch nog wel voor ons een
berichtje achtergelaten... We zullen zien!
De kinderen hoeven geen pauze-hap mee te nemen. Ze krijgen
drinken en iets lekkers van de OV.
De lunch voor tussen de middag nemen de kinderen wel zelf
mee van huis. De kinderen zijn gewoon om 14.15 uur vrij.
We maken er een gezellige dag van.

Kerst
Op donderdag, 17 december, vieren wij samen kerst.
Overdag gaan de kinderen in hun eigen klas aan het werk met
kerstknutsels. Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij.
Om 17:00 uur verwachten wij de kinderen weer op school om
samen gezellig te eten.

De leerkrachten halen de kinderen op aan hun eigen kant, van het schoolplein.
Om 18:45 uur kunt u uw kind weer bij het hek (1 van de 3 uitgangen) ophalen. Mochten jullie meerdere
kinderen op komen halen zouden jullie dan een plek willen afspreken met jullie kinderen zodat er zo
min mogelijk loop is tussen ouders. In verband met Corona is het fijn als jullie zo snel mogelijk na het
ophalen van jullie kind, naar huis gaat.
Wij willen jullie vragen om op woensdag 16 december jullie kind een bord, beker en bestek, voorzien
van naam, mee te geven.
Contactgesprekken.
Met enkele ouders zijn er contactgesprekken geweest, ook deze zijn digitaal weer goed verlopen.
Ondanks dat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen kun jullie de leerkracht van jullie kind(eren) toch
altijd bereiken voor vragen.
Privacy verklaring thuisonderwijs
We hopen het niet nodig te hebben, maar mochten jullie de privacy verklaring thuisonderwijs nog niet
hebben ingeleverd zouden jullie dit dan nog willen doen?
Informatieavond nieuwe ouders
Dinsdag 12 januari staat er een informatieavond voor nieuwe ouders gepland. Deze kan door alle maatregelen helaas niet doorgaan. Mochten jullie iemand kennen die een school voor zijn/haar kind zoekt
geef dan door dat ze altijd contact met ons op kunnen nemen om een kijkje te komen nemen.
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Verkeersweek
In november hebben we een leerzame verkeersweek gehad met leuke activiteiten. De kinderen kunnen
weer veilig de weg op.
Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december om 12.00 uur is het voor alle kinderen tijd voor een welverdiende kerstvakantie en op maandag 4 januari 2021 zien wij graag alle kinderen weer op school!

Agenda december 2020
4 december

Sinterklaasviering

14 december

OV vergadering

17 december

Kerstviering. Iedereen is om 12.30 uur vrij
en wij verwachten de kinderen om 17.00
uur weer op school.

18 december

12.00 uur start kerstvakantie

Jarigen december
1 december
1 december
3 december
4 december
17 december
18 december
27 december
30 december
31 december

Sarah de Jonge
Xavi Peters
Isa Jansen
Joost Grootenhuis
Liz Schoterman
Febe Krijt
Milan Henrix
Sven Kwakkel
Xander van Wijhe
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