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#heeft u onze facebookpagina al
eens bezocht?

We dachten alles goed op de
rit te hebben, maar toen
kwam het echter ook bij ons
aan op het laatste rondje…
Het eind van het jaar betekent
voor ons kijken naar wat is
geweest en kijken naar wat nog
komen gaat. Dat doen wij in de
jaarevaluatie en in het nieuwe
jaarplan.
Het
is
een
gedenkwaardig jaar geweest, met
de verrassing in het staartje. De
maand december heeft bij ons in
het teken gestaan van veel
corona besmettingen en halve
klassen. Op het moment dat bijna
iedereen weer naar school mocht
gingen we opnieuw in lockdown.
We laten de moed niet zakken en
gaan door met het uitvoeren van
onze plannen. Mogelijk met wat
vertraging, maar we gaan door.

Zo hebben we op de valreep nog
3
sta-tafels
besteld.
De
leerlingenraad geeft aan graag
staand te werken. Het duurt nog
even voor ze binnen zijn, maar we
gaan vast met de leerlingenraad
bespreken hoe en wanneer we
hieraan gaan werken. Ook
hebben we voor dit schooljaar
peuterspeelochtenden ingepland.
De eerste staat gepland op 9
maart. De uitnodiging met meer
informatie volgt binnenkort.
Verder
wachten
we
de
persconferentie van 3 januari af.
We hopen iedereen op 10 januari
weer op school te mogen zien.

AGENDA
Dinsdag 21 december

School dicht, met uitzondering van noodopvang

Vrijdag 24 december

Start kerstvakantie

Maandag 10 januari

1e schooldag na kerstvakantie (met een slag om de arm ivm persconferentie 3 januari)

Woensdag 26 januari

Open huis voor nieuwe ouders en kinderen (met een slag om de arm)

Woensdag 2 februari

Ochtend gewoon school, middag studiemiddag onderwijsteam Karin van de Mortel

Woensdag 9 februari

Kinderen vrij. Studiedag team gericht op analyseren en pedagogische visie.

Maandag 14 februari

MR vergadering

Maandag 21 februari

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 1 maart

Carnaval, middag vrij ivm foekepotten

Vrijdag 4 maart

Rapport mee. Groep 3 t/m 8.

Woensdag 9 maart

Peuterspeelochtend.

Fijne feestdagen en al het goeds
voor 2022!
Met dank aan de inspirerende rit van Max Verstappen 12-12-21.
Iedereen heeft goede dagen en minder goede dagen. Soms denk je dat
het einde in zicht is en dan gebeurt er iets waardoor je opnieuw een
tandje bij moet zetten. Soms denk je dat het niet meer gaat lukken. Geef
echter niet op, houd vol en blijf erin geloven. Samen kunnen wij alles aan!
(of met de woorden van Tom Cochrane)

Schoolschaatsen
De Scheg mag als buitensport
locatie open zijn. Daarom gaat
het schoolschaatsen voor wie
zich heeft opgegeven door. Op
12 januari, 19 januari, 26 januari
en 2 februari. De kinderen
moeten er aan denken dat ze
wel lunch meenemen.

Life is A Highway

Het leven is als een weg waarover je reist
Vandaag is gisteren al weer geweest
Soms buig je, soms sta je
Soms draai je je rug naar de wind
Lierderholthuis en Sint Nicolaas zijn de kant die we op gaan.
Voor “onze” kinderen maken wij ons sterk.
Met vele handen bouwen we aan deze weg.
Kinderen, ouders en verzorgers, buurtgenoten, Smurfplanet, Catent, het
dorpshuis, de Bibliotheek, Sportbedrijf Raalte, fantastische stagiaires en
teamleden en alle anderen.
Het leven is een snelweg, we weten niet wat na elke bocht op ons wacht
Toch is deze weg zeker de moeite waard
Mogelijk zijn we het niet altijd met elkaar eens, maar door te luisteren en te
praten met elkaar komen we steeds dichter tot elkaar en stippelen onze route uit.
Omdat we het samen doen kunnen we alles aan. En doordat we het samen doen
zal het resultaat de moeite waard zijn. Samen komen we er wel.
Fijne feestdagen en graag tot volgend jaar
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