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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
De lampjes branden
Sinds deze week branden er in alle klassen lampjes. Er staan
kerstbomen, die vrolijk versierd zijn. Langzaam maar zeker maken we
ons op voor de laatste week van dit schooljaar.
In de afgelopen week hebben we het in de Paulusschool gemerkt,
corona kan zomaar ineens dichtbij zijn. Hierdoor was het nodig om
SAMEN als team ervoor alle kinderen te zijn én dat is gelukt!
We konden VERTROUWEN op jullie begrip, voor het opvang van
kinderen of als er een andere leerkracht in de groep moest werken of
er kinderen verdeeld werden. Bedankt hiervoor.
We kijken vooruit naar komende week, waarbij er een aantal teamleden niet zullen zijn, omdat ze ziek zijn of
omdat ze uit voorzorg thuis gaan blijven. We wensen deze juffen en meesters veel beterschap en alle goeds
toe!
Het kan zomaar een week worden, waarbij we als team samen moeten bijspringen waar dit nodig is of we
een beroep op jullie als ouders gaan doen.
Jullie kunnen op ons vertrouwen. We blijven ons best doen om elke dag er zoveel mogelijk voor de kinderen
te zijn.
We verheugen ons op de gezellige week die gaat komen. Juist ook nu is het fijn om van de mooie momenten
met de kinderen te genieten.
De week van de kaarsjes die branden, laat maar komen.
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 14 – 18 december
Maandag
14 dec.
Dinsdag
15 dec.
Woensdag
16 dec.
GEEN
Donderdag
17 dec.
KERSTVIERING
Vrijdag
18 dec.
Alle kleuters vrij
Groep 3 t/m 8
Om 12 uur vrij

Week van 4 – 8 januari
Maandag
4 jan.
Dinsdag
5 jan.
Woensdag
6 jan.
Donderdag
7 jan.
Vrijdag

8 jan.

Eerste schooldag 2021

Kerstviering niet ’s avonds maar onder lestijd
De kerstwerkgroep heeft in overleg met de schoolleiding besloten om de kerstviering aanstaande
donderdag van 17.30-18.30 uur niet door te laten gaan. Op donderdag onder lestijd vieren we in elke groep
het feest. Informatie hierover ontvangen jullie dinsdag via een Parro-bericht van de leerkracht.

Donderdag 17 december is er dus geen kerstviering van 17.30-18-30 uur.
Hoewel we het jammer vinden, is het nodig om deze keuze te maken vanwege het huidige aantal
besmettingen in Nederland. Het brengen en halen van de kinderen, zou zorgen voor een moment waarbij
veel mensen tegelijk op een zelfde plaats bij elkaar komen.
Dit, in combinatie met de leerkrachten die ( uit voorzorg ) afwezig zijn, maakt dat we tot dit besluit
gekomen zijn.

Kerstmis Pachaliskerk
Beste jongens/meisjes/ouders en verzorgenden.
Door de coronabeperkingen wordt er dit jaar geen Kerstspel opgevoerd en zal er geen gezinsviering zijn. De
Paschaliskerk is op Kerstavond 24 december gesloten.
Wel bestaat er de mogelijkheid om de Kerststal te bezichtigen op 1ste Kerstdag, de kerk zal dan geopend zijn
van 10.45 tot 11.45 uur. Ook dan gelden de coronamaatregelen van mondkapjesplicht en anderhalve meter
afstand in het kerkgebouw.
Wij wensen jullie allen een gelukkig Kerstfeest,alle goeds voor 2021 en blijf gezond.
Namens de werkgroep gezinsliturgie,
Els Bergman.
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