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Nieuwsbrief 4
schooljaar 2020-2021

Agenda:

4 december
17 december
18 december
21 december tm 1
januari
4 januari

woensdag 2 december

alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie
studiedag Albero, alle leerlingen vrij

Sinterklaas op school
Op vrijdag 4 december is Sinterklaas bij ons op school samen met
enkele roetveegpieten. Door de corona maatregelen zal de Sint al in de
school zijn voordat alle leerlingen naar school komen.
De leerlingen van de groepen 1 tm 4 gaan deze ochtend in kleine groepjes in het
extra lokaal, bij de Sint en roetveegpieten op visite.
De groepen 5 tm 8 vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen groep.

We verwelkomen Sienna, die in december
gaat starten in groep 1 bij juf Ramona.
We wensen Sienna een hele fijne en leerzame tijd toe
bij ons op school!’

Welkom in de ouderraad
Namens de Ouderraad (OR) wil ik u informeren, dat Kim Goeseije, moeder van twee
leerlingen bij ons op school, de OR gaat versterken. We zijn erg blij dat zij ons
vanuit de OR komt helpen bij activiteiten voor onze leerlingen. Ondanks de Corona
maatregelen proberen we activiteiten binnen de regels door te laten gaan en
ervaart team Schengehof meedenken en hulp van onze OR leden.
De OR en het team Schengehof wensen Kim een fijne tijd in de OR.

Kerstfeest op Schengehof
“Een rode loper, discolampen, nette kleren en
precies de juiste muziek. Dat hebben we nodig
om een sfeervol kerstfeest te vieren bij
Schengehof”.
Zo ontzettend jammer, dat het kerstdiner dit jaar niet doorgaat. We hadden allemaal weer zin in
lekkere hapjes, oliebollen, taartjes, krentenbollen en warme worstenbroodjes. Elk jaar is het een
feest. Maar wij hebben iets anders, groots en gezelligs bedacht. We gaan we er alles aan doen
om samen met jullie een mooi kerstfeest te vieren. Hoe precies? We gaan nog niet alles
verklappen, maar een tipje van de sluier: we gaan voor een echt kerstgala!

Hoe dan?
Allereerst trekt iedereen zijn mooiste kleren aan. Wij zorgen voor een heuse rode loper,
discolampen en er komt een DJ, die zorgt voor sfeervolle muziek. We komen niet allemaal
tegelijk, maar we verdelen de avond in groepen.
De kinderen van groep 1 & 2 mogen komen feesten tussen half 5 en half 6. Vervolgens zijn de
kinderen van groep 3 & 4 welkom van half 7 tot half 8. Als laatsten zijn de kinderen van groep 5
tot en met 8 aan de beurt. Zij zijn welkom vanaf 19.45 uur. Om ongeveer 21.00 uur wordt de
avond afgesloten. Tussendoor zorgen wij voor een lekkere snack en iets te drinken.
Trek je mooiste kleren aan, maak je haar mooi, doe een lekker luchtje op en we zien jullie heel
graag op 17 december op onze eigen basisschool.
We gaan er een bijzonder kerstfeest van maken. Iets anders dan andere jaren, maar met veel
sprankelende en feestelijke verrassingen!
Heel graag tot dan!
Het kerstteam

Bijdrage ouderraad
Wat fijn, dat de ouderraad al van veel ouder(s)/verzorger(s) een
vrijwillige bijdrage heeft mogen ontvangen. Misschien is het aan uw
aandacht ontsnapt.
Van deze bijdrage worden activiteiten betaald, zoals het
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Eindfeest enz.
NL13 INGB 0006164912 t.n.v. Ouderraad OBS Schengehof
De bijdrage is € 20 voor het eerste kind, € 17,50 voor het tweede kind en € 15 euro
voor het derde en volgende kind. Graag de naam en groep van uw kind(eren)
vermelden bij de betaling.

Hoofdluis
Wij hebben van ouders/verzorgers vernomen, dat hun kinderen hoofdluis hebben.
Wilt u zelf uw kinderen controleren en zonodig behandelen. Voor informatie over de
behandeling verwijzen wij u naar:
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Leerlingenraad
In november heeft de leerlingenraad een bijeenkomst gehad.
Deze keer zijn we gestart met nadenken over de nieuwe school.
Al pratend kwam de leerlingenraad erachter, dat er eigenlijk twee onderdelen zijn
van de nieuwe school, namelijk het gebouw en het schoolplein.
De leerlingen van de leerlingenraad nemen deze onderwerpen mee naar hun klas en
nemen de volgende keer alle ideeën van hun groep mee naar de bijeenkomst van
de leerlingenraad.
De leerlingenraad heeft ook al ideeën over het afscheid nemen van het oude
gebouw. Juf Carla gaat deze ideeën delen met het team.

EU-Schoolfruit op Schengehof
De drie vaste groente- en fruitdagen op Schengehof zijn:
dinsdag, woensdag, donderdag
Wij ontvangen de levering van de leverancier Willem Dijk AGF B.V.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid
groente en fruit per dag te halen.

Corona maatregelen
Wij volgen nog steeds de met u gedeelde corona maatregelen.
Mochten er vanuit het kabinet wijzigingen komen, die voor het basisonderwijs van
belang zijn, dan zullen wij ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk informeren.

Bibliotheek leespunt
Op maandag 4 januari is de school gesloten i.v.m. de Albero
Studiedag voor al het personeel.
Het leespunt zal op 4 januari gewoon open zijn:
●
●

vanaf 14.00 uur voor leerlingen van de school
vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur voor dorpsgenoten (Wij vragen volwassenen
een mondkapje te dragen)

De volgende nieuwsbrief ontvangt u woensdag 6 januari 2021

