Nieuwsbrief
DECEMBER 2020
OBS De Bosrank

INHOUD NIEUWSBRIEF
Belangrijke data december
Voorwoord
EU schoolfruit
Sinterklaasfeest
Kerstviering

BELANGRIJKE DATA DECEMBER
4 december
17 december
18 december
4 januari
5 januari

Sinterklaasfeest, leerlingen om 12 uur vrij.
Kerstfeest onder schooltijd
Laatste dag voor de vakantie, leerlingen om 12 uur vrij.
Eerste schooldag 2021
Oud papier

1 december 2020 NIEUWSBRIEF OBS DE BOSRANK TE HAVELTE

VOORWOORD
Ondanks de coronaperiode proberen we toch een
decembermaand met veel gezelligheid op school te maken;
anders, maar niet minder mooi. De kinderen en de teamleden
zijn druk in de weer om de feesten te doen slagen. Verderop
in deze nieuwsbrief nog meer informatie over deze feesten.
Gelukkig is in de afgelopen periode het ons gelukt om met veel creatieve oplossingen binnen
de twee scholen de groepen toch steeds te kunnen ‘bemannen’. Het vraagt soms veel
denken in mogelijkheden en kansen; omdenken en er samen het beste van maken! We
beperken in school zoveel mogelijk risico’s tot besmetting. We volgen het protocol voor het
Primair Onderwijs en volgen de regels van Stichting Talent Westerveld; we laten zo min
mogelijk extra mensen in school en hebben alle groepsvormende activiteiten buiten school
om afgezegd. Ook om reisbewegingen te beperken. Natuurlijk worden hierdoor veel
activiteiten afgezegd; kunst en cultuur, VO-voorlichtingen, uitstapjes, muzieklessen,
HVO/GVO-lessen, begeleidings-specialisten, enz. Allemaal jammer, maar misschien kunnen
we enkele activiteiten nog weer inhalen in het komende voorjaar als de tijden gunstiger zijn.
Vanwege het herstellen na
gezondheidsklachten,
zal ik (Rita) in de komende weken
minder op school zijn. (Niet corona
gerelateerd) Jeroen Kleene en Michiel
Frankema nemen veel taken in deze
periode van mij over.
Vrijdag 18 december om 12.00 uur start
de kerstvakantie. Maandag 4 januari
2020 hopen we een ieder weer op
school te zien.

Als Boswikketeam wensen we iedereen alvast fijne feestdagen en
een prachtig en gezond 2021!
HET BOSWIKKE_TEAM

EU SCHOOLFRUIT
De kinderen hebben inmiddels al weer 3 weken schoolfruit
gehad. Dit bevalt over het algemeen goed.
Alleen zijn we erachter gekomen dat er een andere leverancier is.
Het fruit wat de kinderen kregen kwam niet overeen met wat er
in de nieuwsbrief stond. De goede leverancier is Willem Dijk AGF.
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SINTERKLAASFEEST
Sint op school!
Gelukkig kan Sinterklaas ook dit jaar onze school
bezoeken, natuurlijk met inachtneming van de huidige
corona-maatregelen. We zijn blij, dat hij de tijd heeft
gevonden om langs te komen op OBS De Bosrank. We ontvangen Sinterklaas a.s. vrijdag 4
december in de onderbouwgroepen (1 t/m 4). Helaas mogen we dit jaar geen groots
ontvangst op het schoolplein organiseren, maar het feest voor de kleintjes zal er niet minder
om zijn. Daarnaast is er voor alle groepen op donderdag 3 december pietengym
georganiseerd.
Kijkavond
De afgelopen jaren hebben we een kijkavond georganiseerd. Dit jaar verzorgen we een
andere inkijk voor de ouders en belangstellenden; we hebben een digitale variant bedacht.
Donderdagmiddag filmen we in alle klassen en in de rest van de school. De surprises en
knutselwerken van alle groepen worden dan opgenomen, zodat iedereen toch een ‘kijkje in
de keuken’ kan krijgen dit jaar! De opname ontvangen alle ouders en verzorgers binnenkort
digitaal. En in de komende jaren verwachten we jullie natuurlijk extra vaak in school…!

KERSTVIERING
Zoals veel activiteiten in 2020 zal ook kerst dit jaar anders gaan dan we gewend zijn. Anders,
maar niet minder sfeervol en feestelijk. We hebben grootse plannen.
Donderdag 17 december zullen we de hele schooldag besteden aan allerlei leuke
kerstactiviteiten. We vieren het feest dus onder schooltijd met alleen kinderen en
leerkrachten. We verwachten de kinderen die dag in hun mooiste kerstkleding op school en
na een feestelijke binnenkomst zal het kerstfeest beginnen.
Op een later tijdstip zullen we iedereen verder informeren
over de activiteiten.
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