December 2021
Van de directie
De laatste maand van het kalenderjaar dient zich aan, we zijn volop bezig met de
voorbereidingen voor de festiviteiten rondom Sint en Kerst.
Heel hard hopen we dat deze activiteiten plaats kunnen vinden en we eindelijk met de
kinderen deze kinderfeesten weer live kunnen vieren. We zien natuurlijk ook dagelijks de
berichten op het journaal en horen dat de besmettingscijfers vreselijk hoog zijn.
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We doen er op onze scholen alles aan om de zaak open te houden. We nemen niet
onnodig risico’s en zijn terughoudend met bezoek (en dus onnodige extra verkeersbewegingen) op school. Daarom hebben we ook het kijkuurtje op de Wije noodgedwongen afgelast. Net als jullie vinden we dat jammer en ook best lastig om die beslissing te
nemen, maar als we daarmee kunnen zorgen dat jullie kinderen, onze leerlingen, tot de
kerstvakantie gewoon naar school kunnen blijven gaan, dan doen we dat graag.
De organisatie van Sint en Kerst heeft ook rekening gehouden met de veiligheidsmaatregelen, zo zullen een aantal activiteiten buiten plaats gaan vinden. Gezamenlijk buiten de
Sint toezingen zit er nu niet in. We zullen Sint in de vaste groepen welkom heten en het
programma vieren. De laatste veiligheidsmaatregelen betekenen ook dat de
feestelijkheden voor de ouders minder zichtbaar zullen zijn. Dat jullie dat wellicht niet zo
leuk vinden, snappen wij heel goed. We rekenen echter ook op jullie begrip. Onze
hoogste prioriteit zijn de kinderen. Voor hen wensen we een veilig en fijn Sinterklaas en
Kerstfeest.
Laten we hopen en vertrouwen dat de scholen open mogen blijven en we in aangepaste
vorm, een wederom bijzonder jaar, af kunnen sluiten.
Wat er de laatste maand van 2021 nog meer staat te gebeuren kunnen jullie lezen in
deze nieuwsbrief.
Blijf alsjeblieft gezond allemaal, heb het goed en pas goed op elkaar!
Heel veel dank voor jullie begrip, steun en vertrouwen in 2021. Laten we er met z’n allen
een fantastisch 2022 van gaan maken!

Hartelijke groet,
Jantien Blankhorst-Hartkamp
Directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe.
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Sinterklaas
Sinterklaas kan dit jaar gelukkig een bezoekje aan ons komen brengen. Het ontvangst van de Sint zal
anders zijn dan andere jaren maar we zijn voor de kinderen ontzettend blij
dat hij komt.
Kerst
We hadden hele mooie plannen voor de kerstviering, maar zijn helaas
genoodzaakt de plannen rondom de viering aan te passen. Wel willen bij
gedurende de schooldag een en ander in de eigen groep plaats laten
vinden.
Kinderen hebben dus op 23 december gewoon les tot 14.15 uur en worden ‘s avonds niet op school verwacht zoals eerdere berichtgeving.

Talentcarrousel groep 8
Groep 8 is twee keer naar de Capellenborg geweest om hier mee te doen
aan een talentcarrousel. Er was een groep muziek onder begeleiding van
Meneer Henk (muziekleerkracht), darten werd door
Sander Schipper van de Capellenborg gegeven en creatief schrijven gaf juf Nicole van de Wije. De leerlingen hebben genoten van de lessen.

Informatie avond nieuwe ouders 17 januari
Wegens corona zullen er geen open huizen zijn voor nieuwe ouders. Mochten jullie iemand kennen die
een school zoekt voor zijn/haar kind laat ze dan contact met ons opnemen.
Oud papier
Wij zijn er enorm trots op dat het oud papier schema voor het jaar 2022 al helemaal rond is. Wij willen
Casper en Mijke en natuurlijk alle ouders die meehelpen bedanken voor hun inzet.
Van de opbrengst kunnen weer leuke dingen worden gedaan voor jullie kinderen.

Samen jouw weg ontdekken

PAGINA 3

Agenda december 2021
3 december

Sinterklaasfeest

13 december

OV vergadering

23 december

Kerstviering, kinderen tot 14.15 uur naar school

24 december

12.00 uur start kerstvakantie

Jarigen december
1 december
3 december
4 december
10 december
17 december
17 december
30 december
30 december

Sarah
Isa
Joost
Alya
Liz
Sara
Sven
Wende

groep 5
groep 7
groep 6
groep 6
groep 6
groep 1
groep 7
groep 1

Wij wensen jullie een hele fijne dag!
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