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Covid Situatie (vandaag vrijdag 10 december) 
Hoe fijn is het om weer nagenoeg volle klassen in de school te hebben. Na een aantal weken van 

besmettingen lijkt het hoogtepunt echt achter de rug te zijn. Slechts twee leerlingen, één in 7-8 en één in 6 

en een drietal leerlingen die vanwege een besmet gezinslid in quarantaine zijn voor een aantal dagen. 

Hiermee is het werken voor de leerkrachten ook wat genormaliseerd. Blijf svp alert en volg de geldende 

richtlijnen. De beslisboom vindt u nogmaals achterin deze nieuwsbrief. Speelt er iets bij u thuis nogmaals het 

dringende verzoek om dit zowel bij de leerkrachten als bij de schoolleiding via de mail door te geven zodat 

wij betreffende klassen kunnen informeren. (Graag bij de communicatie vermelden of we de naam van uw 

kind mogen benoemen. Dit helpt andere ouders in te schatten hoe nauw het contact is geweest.)  

Wij kijken in ieder geval met een goed gevoel uit naar de kerstvakantie, die wat ons betreft gewoon op 

vrijdag 24 december om 12.00 uur mag beginnen. 

 

Kerstviering 2021  
Dit schooljaar hopen we dat onze kerstviering evengoed met elkaar gevierd kan worden, ook al is het op 

een aangepaste manier. Op vrijdag 24 december willen we in de vorm van een Kerstontbijt graag Kerst 

vieren op school. Het ontbijt vindt plaats in de klas op de normale schooltijd. 

 

schooltijden 

De school begint vrijdag 24 december gewoon om 08.30 uur. We gaan dan gezamenlijk ontbijten.  

We maken er een gezellige dag van,  die in het teken zal staan van kerst. 

De kinderen zijn deze dag om 12:00 uur uit. 

 

kerststukje maken 
Daarnaast is het dit jaar zo dat elke leerkracht zelf een moment zal inplannen voor 

het maken van een kerststukje. Dus elke klas krijgt apart een berichtje. U doet er 

goed aan om alvast de onderstaande spullen in huis te halen.  

Evenals de vraag om een schoon glazen potje en een waxinelichtje op batterij, 

kan gesteld worden.  
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Wilt u de onderstaande spullen voor het maken van een kerststukje in een tas (met 

naam) meegeven aan uw kind(eren) 

● Potje/bakje/mandje met oase 

● Groen 

● Versiering 

● Kaars/waxinelichtje op batterij 

 

Om dit alles zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen we u de oase al 

nat te maken en in het bakje te doen, ook is het prettig als de takjes klaar 

zijn voor gebruik. 

 

kerstontbijt 

We hebben ervoor gekozen om gezamenlijk te ontbijten met een eigen ontbijt. We hebben geprobeerd 

gezond, lekker en voedzaam te combineren, daarom vragen wij u, naast een broodje 

te kiezen uit onderstaande lijst. 

We hopen dat er op deze manier niet al te grote verschillen zijn tussen de kinderen. 

Geeft u vooral aandacht aan hoe het eruit ziet, maak het gezellig. 

 

Enkele tips: 

Kies voor een klein broodje, een mini kadetje of snijd 

een boterham een keer extra door of een ontbijtkoek 

in een kerstboom model. Een cracker kan bv ook een 

toastje zijn. 

Snijd een krentenbol in 'taartpuntjes' en geef een paar puntjes mee. 

Een stukje kaas of komkommer in de vorm van bv een ster ziet er meteen 

heel gezellig uit. 

 

● Bruin of wit kadertje of boterham 

● Croissantje of krentenbol 

● Gekookt eitje of een gebakken ei (mag ook op brood natuurlijk) 

● Stukje fruit/ bakje gemengd fruit of een bakje/stukje rauwkost. 

● Ontbijtkoek 

● Cracker 

● Blokje kaas of plakje worst 

● Kerstkoekje of kerst schuimpje 

 

Voor de kleine eters kunt u een (gezonde) keuze maken, voor de grote eter kunt u een extra broodje 

meegeven. 

 

Advies: 

Maak dit alles mooi op, op een bord en dek dit goed af. Ouders mogen helaas nog steeds niet mee de 

school in. Een gezellig bord en beker in kerstsfeer of een gezellig servet maakt het natuurlijk helemaal af. 

Een ‘10 uurtje’ hoeven de kinderen deze dag niet mee. Voor het drinken wordt tijdens het ontbijt en het ’10 

uurtje’ verzorgd door de OR. 

 

Omdat het ontbijt al is opgemaakt op een bord, denkt u dan nog aan 

eventueel bestek en wilt u uw kind een beker meegeven. Dit alles graag 

voorzien van naam.  
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Advisering einde basisschool 
In april vindt jaarlijks de eindtoets voor groep 8 plaats. Wij waren gewend dit middels de Cito te doen, maar 

hebben besloten om dit voortaan te doen met de IEP eindtoets. Meer informatie kunt u teruglezen bij de 

volgende link. Wat is de IEP toets? Met uitleg en instructiefilmpjes. (wijzeroverdebasisschool.nl) 

 

Ook in groep 7 vindt er, zoals eerder al is aangekondigd, ten opzichte van eerdere jaren, een wijziging 

plaats in het traject op weg naar het voortgezet onderwijs en het (voorlopig) advies. De leerlingen uit groep 

7 gaan in plaats van de Entreetoets de NIO maken.  

  

Voor beide toetsen (Iep eind en NIO) ontvangt u als ouder van een leerling uit groep 7 of 8 in het voorjaar 

meer informatie. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan e.nagtegaal@allente.nl.  

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwijzeroverdebasisschool.nl%2Fuitleg%2Fiep-toets%23kemerken-iep-toets&data=04%7C01%7Cf.vandegevel%40allente.nl%7C13c1481719214901e82708d9bb2413f3%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C637746585891243051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HrQWpAQgTkDUEThcYeUOZFWl%2BwM%2FvgJOQXxNYBb6BDU%3D&reserved=0
mailto:e.nagtegaal@allente.nl
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