MAANDBRIEF DECEMBER 2021
De laatste maand van 2021 is alweer
aangebroken. En wat voor een maand.
Allereerst het sinterklaasfeest. Vanwege
de regels rondom corona, wel een beetje
anders. Maar anders hoeft zeker niet
minder leuk te zijn. Zo liet Sinterklaas alle
groepen in een defilé aan hem voorbij
komen en werden er meerdere stukjes
voor hem opgevoerd.
Op het podium stond een heel groot
cadeau. Hier hadden de 2 pieten zich in
verstopt. Zelfs Sint wist niet waar ze
waren. Wat een hilariteit.
Sint had dit jaar 2 hele mooie nieuwe
pieten meegenomen: Glitterpiet en de
Roetveegpiet. Maar gelukkig kenden ze
ons pepernotenlied wel.
Wat een fantastische dag. De kinderen
hebben genoten.

hierover ontvangt u nog. Dit heeft ook te
maken met de dan geldende regels.
Een gezellige maand dus, met volop
activiteiten. En daarna... lekker twee
weken vakantie!
Wij wensen u en uw gezin alvast goede,
gezonde feestdagen en een fijne
kerstvakantie toe.

Vakleerkrachten muziek
Op de Brandaris hebben we twee
vakleerkrachten muziek, juf Nadine voor
de onderbouw en meester Patrick voor de
bovenbouw.
Ze komen om de week een muziekles
geven uit de methode 123Zing. Ze leren
hoe een liedje is opgebouwd en ook
komen ze in aanraking met verschillende
soorten muziek en muziekinstrumenten.
De kinderen zijn heel erg enthousiast.
En nu door met de voorbereidingen voor
Kerstmis. Dit jaar gaan we donderdag
gezellig met elkaar eten, niet ‘s avonds,
maar overdag. De kinderen hoeven deze
dag geen lunch mee te nemen. En
natuurlijk horen daar verhalen, liedjes en
stukjes bij. Uitgebreidere informatie

Talenturen
Afgelopen maand hebben we weer
talenturen gehad, een periode van 5
weken met 5 verschillende onderdelen.
Programmeren, dans, creatief, techniek,
koken enzovoort. Wat hebben we hiervan
genoten en wat een talenten hebben we
op de Brandaris!

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op zaterdag 25
december t/m zondag 9 januari. Vrijdag
24 december hebben de groepen 1/2 vrij
en gaan de kinderen van de groepen 1 t/m
8 alleen ’s morgens naar school tot 12.15
uur.

Weeksluitingen
Omdat wij de groepen niet meer mogen
mengen zullen de weeksluitingen
voorlopig ook niet doorgaan.

Overige data t/m januari
23-12
Kerstviering
24-12
Groep 1/2 vrij
24-12
Groep 3 t/m 8 vrij
vanaf 12.15 uur
25-12 t/m 09-01
Kerstvakantie
03-02
Studiedag (alle
kinderen vrij)
Volgende maandbrief
maandag 17 januari

Nieuwjaarskoffie
Elk jaar schenken we op de eerste
schooldag van het nieuwe jaar een kopje
koffie of thee om elkaar een fijn nieuwjaar
te kunnen wensen. U zult begrijpen dat dit
dit jaar niet door kan gaan. Laten we
hopen dat het elkaar ontmoeten in de
school snel wel weer mogelijk is!
Studiedagen
Datum

06-122021

Dagdeel – en
welke kinderen
zijn vrij
Groep 1 t/m 8
maandag vrij

03-022022
23-032022
24-062022

Groep 1 t/m 8
donderdag vrij
Groep 1 t/m 8
woensdag vrij
Groep 1 t/m 8
vrijdag vrij

Onderwerp

lezen / digitale
geletterdheid/werken
vanuit doelen
toetsanalyse/
groepskaart
Studiedag Ante
basisscholen
voorbereiding nieuw
schooljaar

Met vriendelijke groet,
Gerda Jochems / Wendy Doorn

