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Agenda van de weken 49 t/m 1 van 30 november 2020 t/m 18 december 2020
Mededelingen:






Op vrijdag 4 december is Sinterklaas met roetveegpieten op school
aanwezig. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 uur vrij
i.v.m. het feestelijk programma van die dag. Verder informatie zie agenda
4 december.
Op donderdag 17 december is de kerstviering op school; dit jaar onder
schooltijd i.p.v. om 17.00 uur i.v.m. corona. Verder informatie zie agenda 17 december.
Vrijdag 18 december zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij, dan start de
Kerstvakantie t/m zondag 3 januari 2021.
Het is niet toegestaan om kerstkaarten op school of in de groep uit te delen door
kinderen, dit om teleurstellingen te voorkomen. Dit geldt ook voor bijv.
uitnodigingskaartjes voor een kinderfeestje.

Agenda:
Maandag 30 november
 De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
Dinsdag 1 december: geen mededelingen.
Woensdag 2 december: geen mededelingen.
Donderdag 3 december
 08.30 uur: Vergadering Managementteam.
Vrijdag 4 december


Vandaag is Sinterklaas met roetveegpieten op school aanwezig, helaas zonder
een intocht bij school. De kinderen starten net als normaal in hun eigen klas.
Zoals alle jaren bezoeken alle groepen de Sint en is er rondom dit gebeuren een
feestelijk programma voor alle kinderen. Vanaf groep 5 worden er lootjes
getrokken. Om 08.00 uur is dan de deur open voor de surprises. De kinderen
van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 uur vrij, de leerlingen van groep 5 t/m 8
zijn om 14.00 uur uit. Anders dan andere jaren wordt er geen ranja met iets
lekkers verstrekt door school, maar moeten alle kinderen dit keer zelf een 10uurtje meenemen en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ook een eigen lunch;
enkel voor zichzelf i.v.m. corona.

Maandag 7 december
 De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
Dinsdag 8 december: geen mededelingen.
Woensdag 9 december
 Juf Karin viert haar verjaardag in de klas. De kinderen van groep 5 hoeven
geen 10-uurtje, wel een lunch mee te nemen.
Donderdag 10 december
 08.30 uur: Vergadering Managementteam.
 Meester Cees naar ALV van Personeelscluster Oost Nederland (PON).
 19.30 uur: Vergadering Medezeggenschapsraad.
Vrijdag 11 december: geen mededelingen.

Maandag 14 december
 De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
Dinsdag 15 december: geen mededelingen.
Woensdag 16 december: geen mededelingen.
Donderdag 17 december
 08.30 uur: Vergadering Managementteam.


Vandaag is de kerstviering op school; dit jaar onder
schooltijd i.p.v. om 17.00 uur; omdat een gezamenlijk
kerstbuffet op de manier zoals we gewend zijn nu
helaas niet mogelijk is. We gaan dit jaar ook niet naar
de kerk voor het kerstverhaal. Dit zal door leerlingen
van groep 8 uitgevoerd worden voor de kinderen en
de lunch is in de eigen klas. De kinderen nemen zelf
eten en drinken mee; enkel voor zichzelf i.v.m.
corona.

Vrijdag 18 december
 Om 12.15 uur zijn alle kinderen vrij, dan start de Kerstvakantie.

Het team van de Paulusschool.
*wijzigingen voorbehouden.
.

