De donkere dagen voor Kerst
Nog een paar weken en dan is het alweer Kerst.
De geboorte van Jezus Christus vieren we dan.
Het feest van het licht. Dat is ook wat we op
school gaan vieren.
Normaal gesproken vieren we dat op donderdag
23 december met de kinderen in de eigen
groepen. De voorbereidingen zijn op orde en we
zijn er klaar voor.
Mocht het zo zijn dat de scholen een week voor
de kerstvakantie al dicht moeten, dan zullen
we de kertsviering doen op donderdag 16
december.

•

•

•

Leerlingen en medewerkers met klachten
moeten thuisblijven en zich laten testen bij
de GGD. Of zij doen een zelftest. Dit geldt
ook voor leerlingen met milde
verkoudheidsklachten.
Medewerkers dragen een mondkapje als zij
door de school lopen. Bijvoorbeeld in de
gang. In de klas mag het mondkapje af. Voor
leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt een
dringend advies om een mondkapje buiten
de klas te dragen. (Wij hanteren dit ook voor
groep 5, omdat deze groepen bij elkaar
zitten).
Bij milde klachten en een negatieve zelftest
mag je wel naar school.

Sinds deze week ontvangen de leerlingen van de
groepen 6,7,8 elke week 2 zelftesten, met het
advies 2 x per week thuis te testen. Ons lijkt het
handig om dat op zondagmiddag/-avond te doen
en en woensdagmiddag/-avond.Ondertussen is
het nog onduidelijk hoe het met de scholen gaat
lopen rond de Kerst. Zodra we dit weten, zullen
we dit uiteraard met u communiceren.
Corona maakt het ons nog steeds behoorlijk
lastig. Op school hebben we tot nu toe gelukkig
nog niet veel hinder gehad van besmettingen.
We zijn er af en toe mensen die getest moeten
worden, of moeten kinderen thuis blijven.
De maatregelen die op dit moment gelden:
• De basisscholen zijn open.
• Alle medewerkers en leerlingen van groep 6,
7 en 8, krijgen het advies om zichzelf 2 keer
per week thuis te testen met een zelftest op
het coronavirus. Dit geldt ook voor
medewerkers die gevaccineerd zijn.
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Agenda de komende weken:
•
•
•
•

Woensdag 15 december: inzamelingsactie
Voedselbank Zuidoost
Donderdag 16 december of donderdag 23
december: Kerstviering. Kinderen zijn vrij om
14.00 uur.
Vrijdag 24 december: school uit om 12.00
(alle groepen.
Erste Kerstdag 25 december tot en met
zondag 9 januari 2022: Kerstvakantie

Even een verzoek: We merken dat kinderen
elkaar soms kerstkaarten willen geven.
Ontzettend leuk! We willen graag vragen om die
kerstaarten niet in school uit te delen. Dat levert
soms voor kinderen onplezierige situatie op.

Inzameling Voedselbank
Zuidoost Groningen
Woensdag 15 december wordt er op alle scholen
van Scholengroep Perspectief een
inzamelingsactie gehouden voor
Voedselbank Zuidoost Groningen. Die dag heeft
voor alle scholen een ludiek tintje, want alle
kinderen en het personeel mogen in een ‘Foute
Kerstoutfit’ naar school komen. Hierbij kunt
u denken aan: een kersttrui, kerstoorbellen,
een glitterslinger om, kerstpak, glitters in je
haar, kerstmuts enz. Er zal in elke
groep een doosje staan waarin een vrijwillige
geldbijdrage gedaan kan worden. Op
deze manier dragen we als
Scholengroep Perspectief samen bij aan de
Kerstgedachte en geven we vorm aan het leren
delen. Alle kleine beetjes helpen!
De totaalopbrengst van onze scholen, wordt op
zaterdagavond 18 december
bekendgemaakt tijdens de online Moonlight
Music Quiz. Als u op bijgaande link klikt, leest
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u hier meer informatie over. U doet toch ook
mee?
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlig
ht-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhalingopbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbankzuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000euro.html
In onderstaand filmpje vertelt onze bestuurder
Rob Brunekreeft wat de bedoeling is.
http://www.scholengroepperspectief.nl/nieuws/
kersttruienactie-15-december.html

Kwink

De komende weken werken we met Kwink aan
de volgende aspecten:
Omgaan met (heftige) emoties: technieken om
rustig te worden

Trefwoord:
Thema: Verrassend (week 50 en 51)
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Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen
in ons leven. En wat het betekent om elkaar te
kunnen verrassen.
Bijbel: Het geboorteverhaal van Jezus (Lucas 1 en
2).

Namens het team,
Jack Lubberman, directeur
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