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Kalender volgende week:
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4 januari:
5 januari:
6 januari:
7 januari:
8 januari:

Incasso ouderbijdrage

11 januari:
12 januari:
13 januari:
14 januari:
15 januari:

18 januari:
19 januari:
20 januari:
21 januari:
22 januari:

School weer open

Even bijpraten
Er weer kwam het als een verrassing, de scholen dicht. En dat in de laatste dagen voor de kerstvakantie. Dat er
strengere maatregelen gingen komen was natuurlijk niet helemaal onverwacht, gezien de oplopende
besmettingscijfers. Maar dat de scholen en met name de basisscholen dicht zouden gaan kwam voor ons uit de
lucht vallen. Maar ja, wat doe je eraan? Omschakelen, omdenken en de schouders eronder. Voordeel déze keer
was dat we de ervaring van dit voorjaar hadden. Woensdag konden we meteen starten met de noodopvang.
Ouders die hiervan gebruik moeten maken hebben allemaal hun uiterste best gedaan om het eerst zelf geregeld te
krijgen. En als dat dan niet lukt…. Dan zijn wij er. De leerkrachten hebben enorm hard gewerkt om bijna alles
woensdag voorbereid te krijgen zodat ze ook mee konden helpen in de noodopvang op de dagen erna. We
realiseren ons ook terdege dat het voor jullie als ouders opnieuw geen gemakkelijke opgave is om zowel thuis te
moeten werken alsook leerkracht te spelen en daarnaast ook nog gewoon vader of moeder te zijn. Dat geldt voor
een aantal leerkrachten precies hetzelfde. Maar….samen kunnen we dit voor onze kinderen.
Woensdag kwamen er ook berichten dat onderzocht wordt of de scholen niet meteen na de kerstvakantie weer
open kunnen. Op dit moment is het nog zo dat we weer starten op maandag 18 januari, maar mochten er andere
besluiten genomen worden dan krijgt u dat via Isy (ook) van ons te horen.
Er is natuurlijk ook goed nieuws en positiviteit te melden; de opbrengst van de kerstmarkt tot nu toe is € 684,37.
Dank aan alle ouders die hun bijdrage hebben overgemaakt of contant aan hun kind(eren) hebben meegegeven.
Verder treft u hier beneden informatie over de grote online lockdown kerstshow en een impressie van de
ingezamelde houdbare producten voor de voedselbank. Ook dat is erg positief, zeker als je bedenkt dat dit binnen
2 dagen is meegebracht.
Verder zijn alle 24 plekjes voor de winterschool bezet, dus zodra we weer mogen gaan we daar ook mee van start.
Ik heb het programma gezien en het wordt wederom fantastisch.
Namens alle medewerkers van KOM.MIJN wens ik iedereen, ondanks alle beperkingen, een fijne, warme en
gezellige kersttijd toe en een gelukkig en veel beter 2021.
Tot volgend jaar!
Anouk van Lierop
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Inzamelingsactie Voedselbank
Ondanks de onverwachte en eerdere sluiting van de scholen zijn er toch heel erg veel houdbare producten mee naar
school gekomen. Namens de voedselbank en gezinnen die hierop aangewezen zijn alvast heel hartelijk dank daarvoor.
Zoals u op Isy hebt kunnen lezen gaan we na de kerstvakantie nog een paar dagen langer door zodat u dan ook de
mogelijkheid hebt om uw kind iets mee te geven.

De grote lockdown kerstshow vanuit Cultuurpad
De Grote Lockdown KerstShow is een online show voor kinderen van 4 tot 12 jaar met o.a. een meezingshow, een
creatief kerstverhaal, muziek met een dj, kersthapjes maken, een proefjes-show van Professor Zeepsop (gegarandeerd
wat ontploffingen!), scratch en een goochelshow van MM-Magic. Het programma is nog volop in de maak dus hou de
website en onze socials in de gaten voor een update over het programma.
De show wordt vrijdag om 13.00 uur geopend door niemand minder dan Bennie van Gister. Na de opening kun je
meedoen met allerlei activiteiten. De Grote Lockdown KerstShow vindt plaats op het online festival terrein van
Cultuurpad. Dit terrein heeft allerlei podia en spannende dingen om te ontdekken. Op het festivalterrein vind je een
hoofdpodium met live-streams, een spiegeltent met activiteiten, een bar, een gameroom en nog veel meer. Je kunt er
zelfs naar de wc! Laat daar vooral je boodschap achter.
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Kerst 2020
Je hoeft geen gouden ketting om
Geen uren aan het fornuis
En ook geen hoge hakken aan
Of glitters in je huis
Het gaat niet om de glamour
Om duur en exclusief
Maar kijk naar wie er naast je zit
En doe gewoon eens lief
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