
 
Kerstboom 

Met dank aan de familie van der Giessen schittert er weer een mooie kerstboom op ons schoolplein.  

Bedankt fam vd Giessen! Wilt u ook zo’n mooie boom? Ze zijn te koop op Westerterpweg 13. 

 

Kerstviering 

Vrijdag 18 december vindt de kerstviering op de Don Bosco plaats. De viering wordt dit jaar i.v.m. 

corona anders vormgegeven. De kinderen starten deze dag met een kerstontbijt in de eigen groep. Het 

is de bedoeling dat kinderen zelf een ontbijtje meenemen, misschien met wat extra lekkere dingen en 

met eigen drinken erbij. Na het kerstontbijt zal de ochtend in het teken staan van het Kerstverhaal. De 

Kerstfilm, waarin iedere groep een deel van het verhaal vertegenwoordigd, wordt bekeken. De 

kinderen mogen deze dag extra feestelijk naar school komen. Het is de bedoeling dat de kinderen 

zowel voor ontbijt als lunch hun eigen pakket meenemen deze dag. 

 

Kerstvakantie 

Vrijdagmiddag 18 december start om 14.00 uur de kerstvakantie. De kinderen zijn vrij t/m 3 januari. 

Maandag 4 januari 2021 start de school weer.  

 

Maatregelen coronavirus 

Met de huidige maatregelen betekent het nog steeds dat wij het aantal volwassenen in school 

proberen te beperken. Wij vinden het enorm jammer dat u geen kijkje kunt nemen in de school en de 

groepen. Via Fiep proberen wij u op de hoogte te houden van de vieringen en thema’s in de groepen.  

 

U kunt via Fiep of telefonisch altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht. Alleen bij uitzondering 

vinden oudergesprekken op afspraak plaats op school. Verder proberen wij alles digitaal en telefonisch 

te doen om op deze wijze zo min mogelijk verkeersstroom in school te hebben.  

 

Wanneer u of een familielid/oppas iets wilt vragen aan de leerkracht, iets komt afgeven of ophalen, 

verzoeken wij u via het raam van de betreffende groep contact te zoeken. De leerkracht zal dan naar u 

toekomen. De laatste tijd valt het ons op dat veel volwassenen de school in komen, terwijl dit niet 

noodzakelijk is. In het kader van ieders gezondheid, en ook die van onze leerkrachten voor de 

continuering van het onderwijs, verzoeken wij u de regels na te leven. Samen zorgen wij voor een 

gezonde onderwijsomgeving voor de leerkrachten en kinderen van de Don Bosco. 

 

  

 
 



 
Flyer turnen 

 

 
 


