14. Nieuws

Agenda
Vrijdag 4 december
Vrijdag 18 december

27 november 2020

Sinterklaasfeest op school
Kerstviering in school

Sinterklaasfeest
De voorbereidingen voor ons Sinterklaasfeest zijn in volle gang. Het is supergezellig op school en in de
klassen…. Gelukkig heeft corona weinig invloed op “het verheugen” en de beleving van de
Sinterklaasperiode op school. Het vieren van Sinterklaas op 4 december gaat wel wat anders dan
anders, weten de kinderen sinds gisteren…. We krijgen de állerbeste Piet in school op 4 december,
omdat Sinterklaas zelf thuiswerkt. De Sint liet ons dat weten met een mooi geschreven brief. Het feest
wordt dus net als op alle andere basisscholen in het land, binnen gevierd. Via social schools laten we u
als ouders meegenieten van de feestvreugde. Een echte aankomst mogen we niet organiseren.
Desalniettemin druppelen er prachtige surprises binnen, zijn de kinderen al verblijd met een
schoencadeautje en vieren we ook dit jaar een erg gezellig Sinterklaasfeest met elkaar.
Schoolfruit
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, verstrekken we weer een periode lang schoolfruit. Voor alle
kinderen, van groep 1 t/m 8. We doen dit net als vorig jaar op woensdag, donderdag en vrijdag. De
kinderen krijgen dan in de ochtendpauze van 10 uur een stuk fruit vanuit school. We spreken weer af dat

ieder kind zelf een vervangend stuk fruit meeneemt als ze het hieronder genoemde fruit echt niet
lusten… Het schoolfruit van volgende week:
Woensdag: Waspeen
Donderdag: Snacktomaatjes
Vrijdag: Peer

Kerstviering
Net als de Sinterklaasviering anders dan anders is, zullen we ook onze Kerstviering op een andere
manier laten plaatsvinden. We hebben ons te houden aan de maatregelen die er voor scholen gelden.
Een feest in het bijzijn van de ouders kunnen we dus voor het eerst dit schooljaar niet organiseren… De
kinderen gaan een sfeervolle kerstviering beleven op vrijdag 18 december. De laatste dag voor de
kerstvakantie. De viering is onder schooltijd. De invulling van dit feest zullen we in de volgende
nieuwsbrief uit de doeken doen.
Kinderwoud breidt uit! Tweede groep peuteropvang op De Treffer
Kinderwoud Kinderopvang breidt uit! Vanaf maandag 4 januari 2021 start op locatie De Treffer in
Gorredijk een tweede groep peuteropvang. Vooruitlopend op de nieuwe school waar opvang en
onderwijs samen komen, wordt de nieuwe groep peuteropvang net als de BSO nu al gehuisvest in de
school. De groep gaat nauw samenwerken met groep 1, maar doet natuurlijk ook gezamenlijke
activiteiten met de bestaande groep peuteropvang in de unit. Bovendien maken beide groepen gebruik
van dezelfde omheinde buitenspeelplaats en via de ramen met de buitenruimte er tussen zijn de groepen
met elkaar verbonden. De samenwerking tussen de peutergroep in de unit en de kinderopvang blijft
gewoon bestaan.
De rijke speelleeromgeving op de peuteropvang van Kinderwoud is spel en taal uitlokkend, stimuleert de
brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met
behulp van het VVE-programma Uk en Puk op beide groepen een doorlopende leerlijn naar het
basisonderwijs gerealiseerd. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt
Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te
ontwikkelen. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen hierin de basis. Elk kind
wordt GEZien en mag zijn wie het is!
Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de mentor van je kind
of met Jitske de Boer, clustermanager (jitskedeboer@kinderwoud.nl of 06 - 12 896 771)

Een fijn en gezond weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Het team

