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LET OP; WE WERKEN TOT DE KERST  MET ANDERE SCHOOLTIJDEN 8.30 TOT 14.00 UUR 

 
    

 

 

 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

We hebben veel reacties ontvangen op de enquête 
over schooltijden. Een kleine meerderheid van u 

heeft gekozen voor het vijf-gelijke dagen model (alle 

dagen van 8.30-14.00). Deze uitkomst is besproken 
met de MR en hun advies zal op 8-12-2020 aan het 

team worden voorgelegd. We hopen het nieuwe 

rooster z.s.m. aan u bekend te kunnen maken zodat 
het na de kerstvakantie in kan gaan. Bedankt voor 

uw medewerking tot zover. Heeft u nog vragen? Mail 

mr.obsdekeerkring@aves.nl of stuur een berichtje via 
Parro aan juf Esther. 

 

Hartelijke groet, 

Esther Smit (directie)  

Om niet te vergeten: 

Winterfeest 17 december 12.00-14.00  

(dit jaar op school helaas zonder ouders)  

Kinderen ’s middags vrij op 18-12-2020 

Kerstvakantie:  

19 december 2020 tot 4 januari 2021      

  

Coronamaatregelen 

Nog steeds mogen ouders niet naar 
binnen. Wel mogen ouders op het plein, 
mits 1,5 meter afstand van elkaar en van 
het team.  
Helaas gelden de maatregelen nog 

steeds. Het is soms lastig (zeker als er iets is 
met uw kind) om ons hieraan te houden. 
Toch verzoeken wij u de afspraken te 
respecteren. Nog steeds moeten er 
mensen in quarantaine. Laten we solidair 
zijn aan hen. 

             

 
 

                                       

Afsluiting thema Sport en Kleding  
Tijdens een geweldige modeshow hebben de kinderen hun creaties getoond aan de hele 
school. Het was een geweldig thema waarin werd genaaid en gebreid en gepunnikt. Maar ook 
veel gesport! De kleuters hadden hun eigen sporthoek en deden elke dag hun oefeningen. 
 

Nieuwe Ipads 
Deze week krijgen de leerkrachten uitleg en zullen er 18 fonkelnieuwe Ipads de school in komen. 
Er was veel behoefte aan nieuwe ICT-middelen en gelukkig konden we de Ipads met een 
subsidie voordeling aanschaffen. We zijn benieuwd hoe blij de kinderen zullen zijn. 

 

 

 

De Parro app Werkt! 

Wij zijn erg blij met deze nieuwe manier van communiceren.  

Heeft u al iets ontvangen van de groep van uw kind? 

Nu we elkaar niet zo vaak meer spreken is het belangrijk om goed 

te blijven communiceren. Bij vragen of als u ideeën heeft neem 

dan contact op met een van ons. Dat kan nu prima met de Parro 

app. Leerkrachten reageren zodra het kan op hun werkdag tot 

17.00 uur 

 

 

Keerkringel  3-12- 2020 
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