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22 december 
Kerstavond  

groep 4-8 & NEO 
 

Bosgouw: 
18:15-19:45 

Uithof: 
18.30-20.00 

 
23 december 
Kerstontbijt  
Groep 1-3 

onder schooltijd 
 

24 december 
Lesvrije dag 

Leerlingen vrij 
 

27 december -  
7 januari 

Kerstvakantie  
 

4 februari 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Open of dicht? 
Komende dinsdag is er een persconferentie. 
Minister Slob wil de scholen openhouden 
en het OMT adviseert een langere 
kerstvakantie. We wachten af! We zijn op 
alle scenario’s voorbereid. De kerstviering 
met de kinderen kunnen we als het nodig is 
eerder vieren. 
We hebben in ieder geval een iets rustigere 
week achter de rug dan vorige week. Toen 
zaten er aan het begin van de week maar 
liefst 8 van de 17 groepen thuis. Corona 
leek wel overal te zijn. Er moesten groepen 
in quarantaine door het oplopende aantal 
besmettingen. Het is een onrustige tijd en 
onderwijs krijgen is helemaal niet zo 
vanzelfsprekend meer, dat doet ons pijn. 
Gelukkig konden deze week meer kinderen 
naar school! We hopen dat de laatste twee 
weken voor de kerstvakantie het geluk een 
beetje onze kant op valt en zoveel mogelijk 
kinderen en leerkrachten op school kunnen 
zijn.  
We wensen iedereen een fijn weekend toe 
en blijf gezond! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstfeest! 
Aan het einde van de maand 
december willen wij natuurlijk graag 
met de kinderen Kerstmis vieren. 
Ditmaal niet in de vorm van een 
kerstdiner, maar wij maken er een 
gezellige avond/ochtend van met 
een hapje en een drankje.  
 
Het ontbijtje en de hapjes en 
drankjes worden door de ouderraad 
geregeld.  
Voor de groepen 4-8 + Neo geldt: op 
woensdagavond eet uw kind gewoon 
warm thuis en komt daarna op 
school.  
Voor de groepen 1-3 geldt: Op 
donderdagochtend hoeft uw kind 
niet te ontbijten, dat gebeurt op 
school.  
 
Woensdagavond 22 december voor 
de groepen 4-8 en NEO 
Bosgouw: 18:15-19:45 uur 
Uithof: 18.30-20.00 uur 
Donderdagochtend 23 december 
kerstontbijt voor de groepen 1-3.  
 
LET OP: Wanneer we dinsdag tijdens 
de persconferentie te horen krijgen 
dat de scholen een week eerder dicht 
gaan, dan worden de vieringen een 
week vervroegd. 
Dat betekent: woensdagavond 15 
december en donderdagochtend 16 
december. De tijden blijven 
hetzelfde.  
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