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Een gelukkig 2021 

Ook al is de eerste week van januari bijna weer voorbij…  

Alsnog voor iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021 gewenst!   

Dat het maar een rustig en vredig jaar mag worden met een positieve wending betreffende 

het Coronavirus…  

Informatie m.b.t. het Coronavirus… 
Zoals bekend heeft het kabinet op maandag 14 december, vanwege toenemende aantal besmettingen met 
het coronavirus, een vergaande lockdown ingesteld waaronder sluiting basisscholen tot in ieder geval 18 
januari. En wat is er wederom veel gebeurd na de sluiting van de scholen. Naast de thuiswerkpakketjes en 
weekprogramma ’s is er weer veelvuldig online contact tussen leerkracht, leerlingen en/of ouders. Het 
werken en lesgeven met Teams draait weer volop. We zijn blij dat het thuisonderwijs mogelijk is maar vraagt 
weer veel van de leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn ons er dan ook van bewust dat het niet altijd 
even gemakkelijk zal gaan. Laten we hopen dat de scholen binnen afzienbare tijd de deuren weer mogen 
openen. En tot dat moment hou vol en alvast veel dank voor ieders inzet!    

Terugblik… 
Het Sinterklaasfeest werd, afgestemd met de Goorse basisscholen en passend bij 
de geldende Coronamaatregelen, op vrijdag 4 december gehouden. Sinterklaas 
bezocht eerst het Kindercentrum. Daarna kwamen beide groepen 1/2 bij Sint en 
zijn twee pieten in het speellokaal op bezoek. Vervolgens de groepen 3 en 4. 
Ondertussen hield de bovenbouw een pakjesmorgen. Er waren weer prachtige 
surprises gemaakt. Ondanks de aanpassingen was het een geslaagd feest!   
Met dank aan de ouderraad en de werkgroep voor de organisatie.  

Acties /Goede doelen…  
Voedselbankactie…   
Vorige maand hebben wij samen met het Kindercentrum 
meegedaan aan de actie 'Samen voor de Voedselbank'.  
Maar liefst tien kratten waren overvol gevuld met allerhande 
levensmiddelen. Heel hartelijk dank namens de organisatie! 

   
 Het goede doel ‘Een bus voor Linn’…                                           
Op initiatief van de ouderraad was er een statiegeldflessenactie op touw gezet.  
Vanaf oktober t/m december konden lege statiegeldflessen worden ingeleverd.  
Maar daarnaast werd er een oliebollenactie gehouden. Veelvuldig werden er zakken oliebollen 
besteld. Vanwege sluiting scholen werden de oliebollen thuis bezorgd.  
Met dank aan de ouderraad.  

Zoals bekend komt de opbrengst van beide acties geheel ten goede aan het goede doel ‘Een bus 
voor Linn’. Wat de opbrengst is blijft nog even een verrassing totdat de ouderraad deze op 
Coronaproof wijze heeft kunnen overhandigen aan de familie Morsink. Maar namens de familie 
en de ouderraad alvast heel hartelijk dank voor ieders bijdrage! 

Groen Schoolplein… 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er maar liefst vier bomen zijn geplant. 
Dit n.a.v. de Nationale Boomplantdag en de actie ‘Iedereen en extra boom’. Ook werd 
vermeld dat de subsidie Groene Schoolpleinen van de Provincie Overijssel en daarmee de 
geldbijdrage vanuit de gemeente is toegekend.  

 
Conceptontwerp Groen Schoolplein… 
Uit alle wensen van zowel leerlingen als ouders is een conceptontwerp Groen Schoolplein gemaakt.  
Het conceptontwerp is met alle leerlingen bekeken. Zo is er plek voor een speelbos met natuurlijke 
speelelementen aangegeven. Onderaan de nieuwsbrief treft u een tekening van het conceptontwerp.   
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                                                 CONCEPTONTWERP GROEN SCHOOLPLEIN  

 

Zie ook de toegevoegde, uitgebreide informatie zorgvuldig samengesteld door Gezonde School coördinator 
en groepsleerkracht Linda Huizing.      
Onder leiding van Henk van Veen, hovenier en deskundig groene ondersteuner,  wordt samen met de 
werkgroep de ideeën verder uitgewerkt. Ook heel fijn dat een aantal ouders/verzorgers hebben aangegeven 
t.z.t. te willen helpen bij de realisatie van het ontwerp.  
Samen op weg naar een nog mooier Groen Schoolplein!  

Oud papieractie… 
Elke tweede zaterdag van de maand staat er een container op de plek bij de 
parkeerhavens tegenover de school. Er is dan gelegenheid om tussen 9.30 u. en 11.30 u. 
oud papier te brengen. Enkele ouders en een teamlid zullen, met inachtneming van de 
Coronamaatregelen, een oogje in het zeil houden en waar nodig helpen.  
Mocht u om veiligheidsredenen in de auto willen blijven zitten zullen wij het oud papier 
vanuit de kofferbak in de container laden. 
 

Zaterdag   9 januari Groep 6/7 Zaterdag   8 mei Groep 3 

Zaterdag 13 februari  Groep 6 Zaterdag 12 juni Groep 1/2a 

Zaterdag 13 maart Groep 5 Zaterdag 10 juli Groep 1/2b 

Zaterdag 10 april Groep 4   

  


