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Nieuwe leerlingen
Elvira en Braaf zijn gestart in groep 1/2. Heel veel plezier op
school!
Vakantie en vrije dagen:
De school is gesloten in de kerstvakantie van 21 december 2020
t/m 3 januari 2021. De kinderen zijn dan vrij. Op 4 januari gaan we weer van start.

Sinterklaas
Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland.
De weken daarna zal er extra aandacht zijn voor de Sint en zijn pieten en
op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school.
Helaas zal, vanwege het Corona virus, deze feestdag er iets anders
uitzien dan we gewend zijn, maar we zorgen voor een gezellige en
feestelijke tijd voor de kinderen.
Via het Ouderportaal ontvangt u later meer informatie over de
activiteiten rondom Sinterklaas op school.

Voortgangsgesprekken
In de week van 23 november staan de voortgangsgesprekken weer ingepland. In
verband met de richtlijnen rondom Corona zullen deze niet in school plaats vinden, maar
wordt u via Ouderportaal uitgenodigd voor een gesprek online of per telefoon. U kunt uw
voorkeur hierin zelf aangeven.

Kerstviering donderdag 17 december
Op donderdag 17 december staat de Kerstviering gepland.
Helaas zal ook deze viering op een andere manier verlopen
dan dat jullie gewend zijn. Vanwege de corona maatregelen
die op dit moment, en waarschijnlijk in december ook nog,
gelden gaat het Kerstdiner dat wij 's avonds altijd
plannen niet door.
Wel blijft het continurooster voor die dag staan. Dat betekent dat alle leerlingen
van 08:30 tot en met 14:00 uur op school zijn. Alle kinderen blijven die dag over en
moeten zelf voor een lunch zorgen. Uiteraard gaan we er die dag wel een feestelijke dag
van maken. Meer over de precieze invulling van de donderdag ontvangt u nog via het
Ouderportaal.
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Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl

