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Kalender…
December
23
23
24
27 dec t/m 7 jan

Januari
Gaanderwijzer
Kerst in de klas
Studiedag – Alle groepen vrij
Kerstvakantie – Alle groepen vrij

10
12
20

Studiedag PRO8 – alle groepen vrij
Luizencontrole
Gaanderwijzer

Baby nieuws
Afgelopen dinsdagmiddag 7 december is juf Laura bevallen van een prachtige dochter:

Lot
Het gaat goed met moeder en dochter. Laura en Alwin; van harte proficiat!

Maatregelen COVID-19
Via deze weg willen we ouders/ verzorgers en kinderen bedanken voor hun
medewerking rondom het toepassen van de Corona maatregelen. Het is helaas niet
altijd even duidelijk en het zijn soms lastige keuzes die er gemaakt moeten worden.
Wat fijn dat ouders dan ook contact met ons opnemen om samen te overleggen.

Sinterklaas – Terugblik
Wat fijn dat Sinterklaas met zijn Pieten nog op Gaanderwijs zijn geweest. De groepen 1
t/m 4 zijn allemaal langs geweest en hebben voor de Sint gezongen, gedanst of wat
voorgelezen. Er zijn veel tekeningen meegegeven voor Ozosnel en de baby Piet. Ook
de andere groepen hebben een fijne dag gehad met surprises en gedichten. Iedereen
heeft geweldig goed zijn best gedaan. We willen de Sinterklaas commissie (Teamleden
en leden van de oudervereniging) bedanken voor alle inzet. Ook juf Anne willen we
bedanken voor de presentatie van de ochtend. Sinterklaas en Pieten; dank voor jullie
komst en tot volgend jaar!

Kerstactiviteiten 2021
Kerst knutselen
Op dinsdag 21 december houden wij in de middag een kerst-knutselmiddag in alle
groepen. Onder leiding van onze stagiaires zal er in iedere groep een passende knutsel
worden gemaakt.
Kerstviering
Op donderdag 23 december wordt er in de ochtend, i.p.v. een gezamenlijke viering in
het atrium, in alle groepen stilgestaan bij het kerstverhaal. Onder het genot van een
kerstkransje en iets te drinken kunnen de leerlingen genieten van dit
eeuwenoude verhaal.
Geen kerstbuffet
We hebben lang zitten wikken en wegen; waar doen we goed aan? Doorgaan of niet? In
overleg met de werkgroep die over de kerstviering gaat, is besloten om de avondviering
niet door te laten gaan. Voornaamste reden is het beperken van het aantal bewegingen
rondom school. Dit betekent dat de kerstviering in de avond komt te vervallen.
Spelletjesmiddag
Om de kinderen toch een leuke en gezellige middag te bezorgen ter afsluiting van dit
bewogen jaar, organiseren we een spelletjesmiddag. Alle kinderen mogen op
donderdag 23 december een gezelschapsspel mee naar school nemen. De hele middag
staat in het teken van gezellig samen zijn.
We gaan er, ondanks alle beperkingen, een gezellig tijd van maken!

Met vriendelijke groeten,
Kerstcommissie Gaanderwijs (Teamleden en oudervereniging)
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Sem Massop (2014)
Angel van Mierlo (2014)
Bentley Reijnier (2010)
Teun Verhoeven (2009)
Variana Kuiper (2015)
Saar Hesseling (2015)
Félice Koch (2009)
Noud Steentjes (2016)
Lisa Jolink (2015)
Lindy Polman (2015)
Bakr Zenaty (2014)
Lenn Kemperman (2013)
Luca Meijerink (2010)
Indy Verheij (2012)
Josje Salemink (2013)
Fieke Wolsink (2011)
Daan Leuverink (2011)
Kaat Gijsberts (2016)
Lynn te Kampe (2016)
Finn Grob (2009)
Sophie Schreur (2016)
Lobke Weber (2015)

Groep
4A
3A
6/7
8
1/2 B
3B
8
1/2 B
3B
1/2 C
3B
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7/8
5
5
7/8
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1/2 A
8
1/2 A
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