PRIKBORD
24-11-2020
nr 7

Basisschool Het Laar
Eikenlaan 3 7642 GA Wierden

Geplande activiteiten

www.hetlaarwierden.nl

04-12-2020

0546- 572478

Sinterklaasfeest

info@hetlaarwierden.nl

17-12-2020
Kerstviering

Sinterklaasfeest
Sinterklaasfeest, een echt feest voor de kinderen. Binnen in
school is de feeststemming al merkbaar. De school is versierd, in
de groepen worden leuke werkjes gemaakt, bij de groepen 1/2
is zelfs een bed van Sinterklaas gemaakt en hier en daar hoor ik
gezellige Sinterklaasliedje. Ondanks Corona en alle discussies
rondom Sinterklaas en zijn Pieten maken wij er hier een feest van
voor alle kinderen. Deze week mogen de kinderen op school
hun schoen zetten en volgende week vrijdag brengt Sinterklaas
een bezoekje aan school.
Dit jaar neemt Sinterklaas één Piet
mee. Helaas kunnen wij u als
ouders dit jaar niet uitnodigen voor
een gezamenlijk ontvangst, de
maatregelen rondom Corona
laten dit jammer genoeg niet toe.
Sinterklaas viert zijn verjaardag in
het speellokaal met elke keer een
andere groep (groepen 1 t/m 4). Sint en Piet blijven op minimaal
1,5 m afstand. Helaas kan er ook niet gestrooid worden, alle
kinderen krijgen voorverpakte zakjes met pepernoten
uitgedeeld. Naast het feest met surprises en gedichten is er voor
de groepen 5 t/m 8 ook een moment samen met Sint en Piet.

Kerstviering
Donderdag 17 december vieren wij kerst samen met de
kinderen op school. Binnen de gemeente Wierden-Enter hebben
alle scholen de afspraak gemaakt om de viering onder
schooltijd te organiseren. Een viering op een ander moment
en/of op een andere plek lijkt ons in kader van de hoge
besmettingspercentages in Twente (Wierden) niet verstandig.

21-12-2020 t/m 04-01-2021
Kerstvakantie
04-01-2021
Studiedag team
Kinderen vrij

B6-4all
(Basics for all)

SPEEL- en GYMZAAL
Veiligheid
Ik gebruik de materialen
waarvoor ze bedoeld zijn.
Respect
Ik gedraag me sportief.
Ontdekken
Ik houd rekening met het spel
van een ander.
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Net als het Sinterklaasfeest maken wij
er samen met de kinderen ook een
mooi kerstfeest van waarbij de
boodschap van kerst centraal staat.

REMINDER
Coronamaatregelen
We zien de afgelopen weken dat het weer drukker wordt
rondom het halen en brengen van de kinderen. Ik heb een
aantal reacties van ouders gehad dat de 1,5 m afstand niet
altijd gehandhaafd kan worden en dat er over de straat
gelopen moet worden omdat de stoepen helemaal vol staan.
Met name bij de drie kleutergroepen is het erg druk.
•
•

Groep 0/1A heeft een andere verzamelplek: bij de
hoofdingang op het gras links van het pad(aan de
Eikenlaan).
De kleutergroepen krijgen hierdoor meer ruimte voor het
verzamelen zodat de afstand beter gewaarborgd kan
worden.

We hopen hiermee een betere spreiding te realiseren. De
ouders van de kinderen van groep 7 en 8 kunnen eventueel
aan de overkant van de Eikenlaan verzamelen.
Tevens gelden onderstaande afspraken voor alle groepen:
•
•
•
•

Breng en haal uw kind alleen.
Ga na het brengen van de kinderen zo snel mogelijk naar
huis.
Blijf niet wachten totdat de kinderen met de leerkracht
naar binnen gaan.
Houd 1,5 m afstand van elkaar.

Kind op maandag
Week 48: 23 t/m 27 november
2020
De val van Jericho, Jozua 5:13 6:27
De Gibeonieten, Jozua 9
De laatste woorden van Jozua,
Jozua 23:1-26
Week 49: 30 november t/m 4
december 2020
De naam Jesjoea, Jozua,
redding (Psalmen & Profeten)
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:525 (OB alleen dit verhaal)
Week 50: 7 t/m 11 december
2020
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lofzang van
Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas
1:57-80

Studiedag
Maandag 4 januari heeft het
team van het Laar een
studiedag. De kinderen
hebben dus een dagje
langer kerstvakantie. We zien
de kinderen graag weer op
dinsdag 5 januari.

Het volgende Prikbord komt
uit op 8 december.
Namens het team,
Kim Zielman
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