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Beste ouders,
De laatste nieuwsbrief van 2020. Een jaar dat anders gelopen is dan we ons óóit hadden kunnen
voorstellen. Corona heeft ook zijn stempel gedrukt op ons onderwijs en op allerlei activiteiten die
we gepland hadden. We hebben gebruik moeten maken van ieders flexibiliteit. Zowel die van jullie
als ouders, maar ook de leerlingen en het personeel moesten flink schakelen soms.
De regels en protocollen vlogen ons en jullie om de oren afgelopen maanden. Waren de regels net
helder en dan waren ze alweer anders. Dit zorgde ervoor dat we soms ook even moesten zoeken
naar de juiste antwoorden op vragen. Zo zit als bijlage bij deze HOI weer een nieuwe beslisboom
over wanneer kinderen wel/niet naar school mogen. We blijven zoveel mogelijk up to date en ook
hier merken we dat jullie als ouders begripvol en flexibel zijn. Enorm veel dank hiervoor!
Ik ben erg blij dat we hebben kunnen voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd moesten
worden. We hebben ondanks alles de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk kunnen
waarborgen. U mag erop vertrouwen dat we ook in 2021 alles op alles zullen zetten om dit te
kunnen volhouden!
Nog een weekje school en dan een welverdiende kerstvakantie voor iedereen.
Probeer te genieten van dat wat wél kan en maak er ondanks alles fijne feestdagen van.
Laten we hopen dat de rust in 2021 weer terug kan keren.
Bovenal wens ik iedereen veel gezondheid toe, dat is toch wel het belangrijkst!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Kerstviering
Beste ouders,
Hier even een berichtje vanuit de kerstcommissie.
De Sint is nog maar net uit het land en we gaan het alweer hebben over de kerstviering.
Vrijdag 18 december zal namelijk de kerstviering zijn op school. Die ziet er dit jaar echter anders uit
dan we gewend zijn. Het is jammer dat we er niet, net als vorig jaar, een gezellige viering van
kunnen maken met jullie als ouders erbij. Wel gaan we proberen er met de groepen zelf iets heel
speciaals van te maken.
We starten met een ontbijt in de klas. De kinderen mogen hiervoor zelf hun eigen broodtrommel
en drinken meenemen, zodat ieder zijn eigen eten heeft en dat we dit niet delen met elkaar.
Eigenlijk hoort dat wel bij de kerstgedachte, maar dat kan i.v.m. de coronamaatregelen dit jaar
echt niet. Het idee van samen eten en de sfeer hierbij in de klas zal natuurlijk wel aanwezig zijn.

Als ontbijt mag er best iets lekkers in de broodtrommel zitten in de vorm van een krentenbol,
eierkoek, bolus, broodje of zoiets dergelijks. Het mag dus best een feest ontbijt zijn, maar het blijft
wel een ontbijt.
Daarna zullen we met alle groepen samen het kerstverhaal vormgeven in de speelzaal. Iedere
groep laat een deel van het kerstverhaal zien en zo zetten we samen een mooie viering neer. Deze
viering zal afgesloten worden met iets lekkers (verpakt) te eten en drinken dat door de
oudervereniging wordt verzorgd.
De kinderen eten die ochtend dus ontbijt op
school en krijgen voor de pauze nog iets
lekkers. Ze hoeven deze ochtend dus geen fruit
mee te nemen.
Zo maken we er samen toch een fijne
kerstviering van!
Groetjes de kerstcommissie

Spulletjes voor groep 1-2
De kleuters hebben van sinterklaas als groepscadeau een motoriek/spelletjes bak gekregen. Het is
een groot succes in de klas! Om de bak aan te vullen willen wij een oproepje doen aan alle ouders
van de school. Als u thuis spulletjes heeft die u kind niet meer gebruikt dan zijn wij er erg blij mee.
Bijvoorbeeld tolletjes, spinners, opwindpoppetjes, balletjes etc. Op onderstaande foto’s kunt u
zien wat we bedoelen. Ook worden de kleuters blij van oude mobiele telefoons en tekensjablonen.
Alvast bedankt namens alle kleuters!

Personele zaken
Juf Martine die vanaf de herfstvakantie afwezig was in verband met fysieke klachten, mag vanaf
vandaag weer gaan re-integreren. We zijn erg blij dat ze weer op school kan komen en hopen dat
het opbouwen van haar werkzaamheden goed verloopt!

Groep 8
Hoi, wij zijn Tijmen en Linde en wij gaan iets vertellen over groep 8.
We zijn nu bezig met een documentaire voor eind groep 8. We filmen iedere 4 weken op een plek
op school en dan doen we iedere keer iets anders. Wat we filmen is nog wel geheim.
We zijn ook nog bezig met een leerarrangement voortgezet onderwijs. Als we daar mee klaar zijn
dan moeten we het presenteren aan onze ouders. We krijgen heel binnenkort ook ons advies. We
gaan ook bijna naar de middelbare school. We kunnen door corona de scholen niet in het echt
gaan bekijken maar wel online. Dat vinden we natuurlijk allemaal wel spannend.
We zijn ook bezig met Da Vinci. Dat is een methode voor geschiedenis, topografie en natuur en
techniek. Dan hebben we verschillende thema´s in een jaar. Dan gaan we dat thema helemaal
onderzoeken. Als we dat hebben gedaan dan sluiten we het thema af met een overhoring. We
hebben ook regelmatig een topografie toets.
Door corona konden we nog niet op kamp, maar we gaan ervanuit dat dat nog wel gaat gebeuren
in april staat het nu gepland.
Groetjes Tijmen en Linde
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Livia uit groep 1-2 jarig
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met ontbijt op school (zelf meebrengen)

Finn uit groep 5-6 jarig
Janske uit groep 5-6 jarig

Julia uit groep 5-6 jarig
Jasper uit groep 3-4 jarig
Michelle jarig
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MR vergadering

Benthe uit groep 7-8 jarig

Ingekomen post:
Beste ouders, beste kinderen,
De kersttocht van 2020 kan helaas niet plaatsvinden.
De Stuurgroep wil toch graag iets voor de kinderen doen en de
woningen versieren nog mooier in kerstsfeer brengen. We hebben
voor alle kinderen van de basisscholen in Berkel-Enschot, Udenhout
en Biezenmortel een mooie kleurplaat. Die krijgen de kinderen mee
naar huis op donderdag 10 december of vrijdag 11 december.
De kinderen kunnen de tekening kleuren en goed zichtbaar voor het raam hangen. We hopen dat
heel veel kinderen mee zullen doen. Op zaterdag 19 december, de dag van de Kersttocht, komt de
jury langs om de mooiste kleurplaten uit te zoeken.
De winnende straten worden geloot; de jury kiest dan de mooiste kleurplaat van de straat en
houdt daarbij ook rekening met de leeftijd van het kind. Voor 10 kinderen is er een mooie prijs. De
uitslag komt in januari in De Schakel en De Wegwijzer. Wil je niet zo lang wachten, kijk dan vanaf
24 december op onze Facebook-pagina “Kersttocht Berkel Enschot Udenhout Biezenmortel”.
Na 19 december mag de kleurplaat natuurlijk blijven hangen, maar de kinderen mogen ook opa,
oma of iemand anders blij maken met hun mooie kleurplaat.
De Stuurgroep wenst de kinderen veel kleurplezier en u allen fijne feestdagen en een gelukkig en
gezond 2021.

