Nieuwsbrief december 2021
Beste ouders en verzorgers,
In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over de volgende zaken.
•
•
•
•
•

Studiedag 6 december;
Verbouwing;
Goede doelenactie;
Kerstviering;
Korte lijnen;

Studiedag
Aanstaande maandag, 6 december, is er een studiedag gepland en zijn alle kinderen van de groepen
1 t/m 8 een dagje vrij. Ze kunnen dan heerlijk bijkomen van het Sinterklaasweekend.
Verbouwing
Zoals u heeft gemerkt, zijn er de laatste weken volop werkzaamheden aan de gang, om de klassen
op de benedenverdieping van onze school op te frissen. Er is gestart met het voorste en achterste
lokaal. De vloerbedekking is eruit gehaald en er is een nieuwe vloer gelegd. Ook zijn de muren en
deuren hersteld en geverfd. Het ziet er allemaal weer lekker fris uit. De werkzaamheden voor deze
lokalen zijn nu gereed. In de week van 6 december a.s. zullen de werkzaamheden in onze school
hervat worden. Omdat u niet de school in mag, hebben we hierbij wat foto's toegevoegd.

Goede doelenactie
De goede doelenactie stond gepland op 22 december a.s., maar deze gaat helaas niet door.
Door alle maatregelen is er gekeken naar een alternatief, maar deze actie zal op een later moment
in het jaar worden opgepakt.
Kerstviering
De kerstviering zal dit jaar, gezien de maatregelen, anders worden ingevuld. We hebben al eerder
gezien dat we, ondanks een wijziging in het programma, er een heel leuke viering van kunnen
maken. U zal hier binnenkort over geïnformeerd worden.
Korte lijnen
Afgelopen week zijn wij als school en u als ouder weer geconfronteerd met verplichtingen en
maatregelen, zodat de scholen open kunnen blijven. Wij realiseren ons alle maatregelen
rondom corona soms onrust oplevert. Als school willen we graag met u in gesprek blijven. Mocht u
dus tegen zaken aanlopen of bespreekbaar willen maken, dan kunt u altijd een afspraak maken.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief voor de maand december.
De volgende nieuwsbrief kunt u tegemoet zien op de eerste donderdag na de kerstvakantie en dat
zal zijn op 13 januari 2022.
Als er in de tussentijds nog aanpassingen of mededelingen zijn, dan zullen wij u uiteraard eerder
informeren.
Met vriendelijke groet,
Team De Krabbenkooi

