NIEUWSBRIEF 17 december 2021

Kerst 2021
Dit is alweer het schooljournaal van december,
Vandaag begint, een weekje eerder dan gepland, de
kerstvakantie. We sluiten weer een bijzonder (kalender)jaar af.
Er is nog steeds veel onzeker en er gaat nog steeds veel niet
door. Iedere keer moeten we handelen ‘met de wijsheid en
kennis van het moment’. Gelukkig hebben we de afgelopen
maanden goed kunnen focussen op het geven van onderwijs. Het
is helaas een paar keer voorgekomen dat we een groep naar huis
moesten sturen omdat er geen vervanging was. Meestal werd het
gelukkig intern opgelost. We waarderen ieders inzet hierin. Fijn
dat de teamleden bereid zijn om extra te werken. Ook dank voor
alle begrip van u als ouders.
Het liefst hadden we dit jaar een grote kerstviering
georganiseerd waar u als ouders bij zou zijn, waar de kinderen ’s
avonds in het donker met hun mooiste kleren aan en glitters in
het haar naar school komen. Helaas is dat ook dit jaar niet zo. De
kerstvieringen zijn dit jaar weer in de eigen groep.
Veel werd er weer afgelast dit jaar. Veel ging niet door of op een
andere manier. Maar ook in 2021 gaat het Kerstfeest wel door!
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn
heerschappij duurt voor eeuwig. Vrolijk kerstfeest iedereen!

Team Looschool

Verlof
De afgelopen weken was juf Jacquelien met name
bezig met werkzaamheden buiten de klas. Ze mocht,
volgens de regels, de afgelopen weken geen direct
contact met kinderen meer hebben. We zijn blij met
haar inzet (ook buiten de klas
). Het is gelukt om
een vervanger voor juf Jacquelien te vinden. Juf Britt
zal haar vervangen. We heten juf Britt van harte
welkom. Hieronder stelt ze zich aan jullie voor.
Na de kerstvakantie gaat juf Jacquelien dan officieel
met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goed
verlof en tzt een voorspoedige bevalling toe.

Welkom
Hallo allemaal,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen.
Ik ben Britt Westerhof, woon in Wezep en ben 20 jaar
oud. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met
vriendinnen, hou van shoppen en ik vind het leuk om
met mijn hond te wandelen.

Buitenschools Nieuws

Goed Bezig
Hier vindt u de laatste nieuwsbrief van Goed Bezig.
Hierin staat o.a. het aanbod voor de komende periode.

In juni dit jaar heb ik mijn diploma gehaald als
onderwijsassistent en per 13 december ben ik
begonnen in groep 1/2.

Bibliotheek
Kerstvakantie-tip!
Word lid van de Bibliotheek!

AGENDA
20 dec t/m 9 jan
27 januari

Kerstvakantie
Studiemiddag 12:00 uur vrij

•
•

tot wel 20 (strip)boeken per keer in huis
e-books en luisterboeken via de online
Bibliotheek-app

En dit allemaal gratis!
Vul de bon uit de bijlage in en lever deze in bij een
bibliotheek in de buurt.

