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Beste ouders,
Hierbij de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Iedere eerste dinsdag van de maand ontvangt u de
nieuwsbrief via de mail. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook op onze site gezet: www.obstpalet.nl
In de nieuwsbrief staat het nieuws van de school. Wij wensen u veel leesplezier.
Sinterklaas
Vrijdag 4 december vieren wij op school Sinterklaas. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
De leerlingen van groep 6-7-8 maken dit jaar weer een surprise. Dinsdag 1 december tussen 16.0017.00 uur worden deze surprises op school gebracht.
Kerstviering
Donderdag 17 december vindt de kerstviering plaats. In verband met de coronarichtlijnen is het
helaas niet mogelijk deze viering van 17.00 uur tot 19.00 uur en samen met ouders te houden. Er is
besloten de viering ’s ochtends en tijdens de lunchtijd te doen. Daarom gaan de leerlingen deze dag
van 08.30 uur – 14.00 uur naar school. Tussen de middag komen de leerlingen dan niet thuis. Zij
krijgen een feestelijke lunch aangeboden. Hoe de invulling wordt van deze dag blijft nog een
verrassing. Vrijdag 18 december zijn alle leerling om 12.00 uur vrij en start de kerstvakantie.
Dode hoek les
Dinsdag 1 december heeft groep 6-7-8 een dode hoek les. Deze les wordt verzorgd door Veilig
Verkeer Nederland met als doel de leerlingen bewust te maken van de dode hoek bij voertuigen.
Ouderbijdrage
Enige tijd geleden heeft de factuur voor de ouderbijdrage ontvangen. Veel ouders hebben deze al
betaald, erg fijn. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u hier dan aan denken. Alvast bedankt.
Oudergesprekken januari
Tijdens de informatieavond hebben wij u op de hoogte gebracht van het stappenplan ten aanzien
van de sluiting van de school. Hierin is aangegeven dat wij in januari oudergesprekken inplannen om
samen te praten over een vervolgschool voor uw zoon/dochter. Begin januari ontvangen de
betreffende ouders hiervoor een uitnodiging.
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Het team wenst iedereen fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2021!

De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 5 januari uit!

