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Inhoudsopgave

Agenda
Woensdag 16 december
Donderdag 17 december

Kerstdiner gaat niet door.
Kerstlunch, continurooster
Zie informatie in deze
Nieuwsbrief

Vrijdag 18 december
Maandag 21 december
Maandag 4 januari

Leerlingen 12 uur vrij
Start Kerstvakantie
Weer naar school

1.
2.
3.
4.
5.

Agenda
Kerstdiner wordt Kerstlunch
Sint in groep 8
Info over gevolgen corona
Vrijwillige ouderbijdrage

Kerstdiner wordt Kerstlunch
In plaats van het kerstdiner houden we dit schooljaar een kerstlunch. Het kerstdiner zou zorgen
voor te veel mensen op het schoolplein en dan is het moeilijk 1, 5 meter afstand te houden.
De Kerstlunch is op donderdag 17 december. De Architect verzorgt de lunch, samen met de
ouderraad. Leerlingen nemen dit keer dus niet hun eigen gerecht mee naar school. Natuurlijk
kunnen zij wel in feestelijke kleren naar school komen.
Op 17 december is er een continurooster tot 14.00 uur. Dat betekent dat alle kinderen om 12.00
uur op school blijven en u uw kind om 14.00 uur kunt ophalen. Vergeet u niet de BSO op de
hoogte te brengen als uw kind naar de BSO gaat?
We vragen leerlingen van groep 5 tot en met 8 op die dag de drie B's mee te nemen: bord, bestek
en beker.

Sint bij groep 8
We hebben surprises thuis gemaakt. Op vrijdagochtend gingen we verschillende
spelletjes spelen. Daarna kwam de Sint. Hij ging 4 op een rij 3d spelen tegen
Jayden en toen won Sinterklaas .Daarna gingen we de surprises pas open
maken en kregen we leuke cadeautjes en we waren blij. We hadden een leuke
middag.
groetjes Megan & Kristel uit groep 8
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We vieren Sinterklaas niet thuis, maar we hebben het wel op
school gevierd. Surprises mocht je op school maken als het je
thuis niet lukte.
We hebben 11 groepjes gemaakt in de klas om spelletjes te
spelen. We moesten tegen elkaar spelen.
Degene die wint mocht zijn surprise pakken en aan degene die
hij/zij had, geven.
HET WAS EEN LEUKE DAG!
Sesina en Rand

Alle kinderen van groep 8 hebben heel erg hun best gedaan voor hun surprise.
We hebben heel veel spelletjes gespeeld. Sommige kinderen hebben ook nog een spelletje gespeeld tegen
Sinterklaas. Sinterklaas had natuurlijk gewonnen. Degene die de meeste punten had gehaald met een
spelletje, mocht hun surprise geven. Iedereen had prachtige surprises en cadeautjes gekregen. Het was een
hele leuke dag, Maar de klassendienst had wel een taakje te doen.
Jana en Amy
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W at zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ontwikkeling van

leerlingen?
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het
onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt
verbeteren. De school gaat de resultaten van taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar
de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige
omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit
herkenbaar zijn voor andere mensen. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de
gegevens van uw kind, dan kunt u dit laten weten via asgcommunicatie@asg.nl. Wij zorgen er dan
voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Vrijwillige ouderbijdrage
U kunt de ouderbijdrage via de bank overmaken naar het rekeningnummer van de ouderraad:
NL17 INGB 0006 1902 54 t.n.v. ASG inz. Architect ouderraad. Graag onder
vermelding ouderbijdrage en de naam van uw kind. De bijdrage is:
€ 15,00 per leerling voor de groepen 1 t/m 4
€ 10,00 per leerling voor de groepen 5 t/m 8
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 maken voor het Sinterklaasfeest een
surprise en kopen een cadeautje van € 5,00 voor een andere leerling.

