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Algemeen nieuws
Even stilstaan
Bijna Kerstvakantie, het moment om even
terug te blikken op de eerste helft van het
schooljaar.
Wat ben ik trots op ons allen: kinderen,
ouders, team! Want wat hebben we –
ondanks alle beperkingen rondom corona –
mooie dingen gedaan. Ik noem er enkele:
- Geweldige VIER X WIJZER activiteiten: groep
7 en 8 zijn naar Corpus in Oegstgeest geweest,
groep 5 en 6 zijn naar het
Hunebeddenmuseum in Borger geweest,
groep 1 tot en met 4 hebben bezoek gehad
van een professor van Mad Science
enzovoort!
- Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij groep 4
tussen de koeien zat.
- Sinterklaasfeest in het theater.
- Groep 8 was bij de opnames van het Kerst
Muziek Gala met Koningin Maxima.
En op de laatste schooldag van dit
kalenderjaar: een Kerst high tea en het
uitdelen van gezelschapsspelletjes die we van
het Jeugdeducatiefonds aan alle kinderen
mochten geven.
Mede namens het team wil ik u hartelijk
danken voor de fijne samenwerking en het
vertrouwen in onze school.
Ik wens iedereen gezellige feestdagen en een
goed en vooral gezond 2022!

Schoolsluiting
De Kerstvakantie is voor de
kinderen een week eerder
gestart dan gepland. We
hopen dat we op 10
januari weer gewoon les op school mogen
geven. Dat is nu nog onzeker. Als de scholen
nog niet openen op 10 januari, dan is het
team al voorbereid op thuiswerken. We
communiceren dit dan in de tweede
vakantieweek met u.

Wisseling in leerkrachten
Vorige week werden we geconfronteerd met
het bericht dat het invalcontract van juf
Jasmijn tijdelijk onderbroken moet worden.
Heel vervelend, niet alleen voor haarzelf, ook
voor de kinderen en ouders van groep 3 en
voor het team. Helaas: regels zijn regels. Wij
hebben daar als school geen invloed op.
Ook heel vervelend dat dit gelijktijdig viel met
het bericht dat de scholen een week eerder
gingen sluiten.
Het is ons gelukt om intern te schuiven met
teamleden: juf Carmen gaat full time in groep
3 aan het werk en juf Chantal neemt enkele
dagen groep 1/2a over. Er komt tijdelijk een
extra onderwijsassistente bij ons werken,
namelijk juf Cheyenne. Zij gaat in groep 3 en 4
ondersteunen.

Verjaardagen

Alle jarigen in januari
06-01
06-01
10-01
12-01
12-01
12-01
14-01
16-01
18-01
19-01
20-01
20-01
21-01
23-01
24-01
24-01
26-01
28-01
30-01

Arya groep 3
Sierra groep 8
Belinay groep 5
Shahrzad groep 2a
Cas groep 4
Yazel groep 5
Samy groep 3
Mert groep 1a
J'esmey groep 2b
Rayven groep 2b
Ayaz groep 4
Mauricio groep 4
Yaser groep 8
Erda groep 8
Finn groep 1b
Aïsha groep 1b
Merdan groep 4
Duru groep 6
Akasya groep 5

Agenda

25-12 Kerstvakantie t/m 9 januari 2022
De volgende nieuwsbrief komt uit op 13
januari.

Bericht voor de nieuwsbrief

Open huis bij Kaliber Kunstenschool in Enschede!
Locatie: Willem Wilminkplein 1, Enschede
Wil je graag muziek maken, dansen, zingen of kunst maken? Het kan bij Kaliber! Op 15 januari zet
Kaliber de deuren open in Enschede, en maken we er met z’n allen een mooi feestje van. Het open
huis vindt plaats tussen 13:00 en 15:00 uur. Je maakt kennis met de docenten, luistert naar hun
verhalen en geniet van optredens. De ideale plek om uit te vinden wat jij leuk vindt!
Uiteraard wordt alles georganiseerd binnen de dan geldende maatregelen. Om het voor iedereen
veilig en leuk te houden hanteert Kaliber een maximumaantal bezoekers, zodat er onderling genoeg
afstand gehouden kan worden. Reserveer je plekje van tevoren door je aan te melden en een tijdslot
te kiezen. Je mag ook aan de deur reserveren, maar dan kan het zijn dat je even moet wachten.
Meld je hier aan: www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis

Korte cursussen
In januari start een reeks met fantastische korte cursussen! In tien lessen word jij een echte
kunstenaar op het gebied van muziek, beeldende kunst of dans. Gezellig in een groep, en toch in je
eigen tempo! Voor de kleintjes zijn er muziek op schoot, peuterdans en muziek met peuters. Kids
kunnen meedoen aan proefrondje muziek en de kidsklas tekenen & schilderen. Ook voor ouders zijn
er diverse cursussen: zij kunnen kiezen uit gitaar bij het kampvuur, koorscholing of de
tekenacademie!
Bekijk het aanbod op www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursussen-enschede

