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Beste ouders/verzorgers,
De feestmaand december staat alweer voor de deur. Een feestmaand die anders zal zijn dan
andere jaren.
We gaan toch proberen om zowel Sinterklaas als Kerst voor de kinderen zo veel mogelijk normaal
te laten verlopen. Foto’s van beide feesten zullen we zoveel mogelijk met jullie delen.
Het laatste Zoeklicht van 2020 komt over twee weken uit.
Fijn Sinterklaasfeest alvast!
Team BBS Antonius
Sint
Zoals eerder al aangegeven, vieren wij volgende week donderdag 3 december het Sinterklaasfeest
op school.
Wij verwachten Sinterklaas zo rond 9.00 uur op school. Vanwege de Corona-beperkingen zullen
wij hem zonder ouders inhalen.
In de ochtend maken we gebruik van de grote zaal Hart van Heuze om met de verschillende
groepen een bezoek te brengen aan Sinterklaas.
De groepen 6, 7 en 8 hebben deze dag surprise in de klas.
We gaan er samen, ondanks de beperkingen, een supergezellige dag van maken!
Kerst
Ook de Kerstviering op school zal dit jaar anders zijn dan anders. Vorig schooljaar hebben we de
viering ’s avonds gedaan in de kerk, dit jaar vieren wij Kerst op vrijdag 18 december op school.
Helaas dit keer zonder hulp en/of aanwezigheid van ouders. We gaan er, ondanks dit alles, toch
een gezellige viering van maken.
Schoolbreed gaan we aan de slag met een project vanuit het bisdom dat vervolgens leidt tot een
eindviering op vrijdag.
Daarnaast willen wij in deze weken extra stilstaan bij mensen die vanwege Corona een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor deze mensen willen wij “een goede daad verrichten”.
Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die alleenstaand is, iemand die extra hard heeft moeten
werken, iemand die Corona heeft (gehad) of herstellend is of iemand die je het gewoon gunt! Via
onderstaand strookje (deze liggen ook los in de klassen) kun je, samen met je kind(eren) iemand
opgeven die deze attentie verdient. We gaan er dan samen voor zorgen dat deze attentie bij die
persoon terecht komt. Voor elk kind mag één persoon aangemeld worden.
De ingevulde strookjes graag UITERLIJK woensdag 9 december inleveren bij de
groepsleerkracht. Een bericht via Schoolpoort naar de leerkracht sturen mag natuurlijk ook!
Op deze vrijdag voor de Kerstvakantie mogen alle kinderen in de pyjama naar school. We gaan er
een pyjama-dag van maken.
Wij zorgen deze ochtend voor een hapje en drankje voor de kinderen. Om 12.30 uur begint voor
alle kinderen de Kerstvakantie.

Schoolfotograaf
Morgen krijgen alle kinderen informatie over de te bestellen schoolfoto’s uitgereikt. Hierop staan
duidelijke instructies over hoe de foto’s te bestellen zijn.
BOS
Onze Bieb Op School is weer volledig ingericht. Ook zijn er weer nieuwe boeken te leen! Om het
lezen te blijven stimuleren gaan we binnenkort zorgen dat kinderen onder schooltijd hun boeken
kunnen lenen. Zo hopen wij dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van deze service. Voor de
jongere kinderen blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om samen met een ouder de boeken te
lenen en te ruilen. Meer informatie volgt binnenkort!

Ouderbijdrage
Ter informatie vanuit de ouderraad: In december wordt de ouderbijdrage vanuit de Ouderraad
geïncasseerd.
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INVULSTROOKJE KERSTATTENTIE
………………………………….…uit groep …… wil graag de volgende
persoon aanmelden voor de Kerstattentie.
NAAM: ………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………..
WAAROM DEZE PERSOON?:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

