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Sinterklaasfeest
Morgen komt Sinterklaas langs op onze school, samen met wel heel bijzondere pieten.
Alle kinderen kunnen gewoon naar binnen als de bel gaat. Er is geen gezamenlijk ontvangst
van de Sint op het plein dit jaar. We maken er—ondanks de corona maatregelen—samen
met de juffen en kinderen een leuk feest van!
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij. De andere groepen gaan ook ‘s middags naar school.

Kerstfeest
Ook het kerstfeest gaan we dit jaar anders doen dan u van ons gewend bent. We organiseren
voor alle kinderen op vrijdagochtend 18 december een lekker ontbijt. De kinderen hoeven
dus niet thuis te eten en kunnen dus even wat langer op bed blijven liggen.
We zouden het leuk vinden als alle kinderen hun allermooiste kleren aan doen deze dag.
Vanaf woensdag 16 december moeten alle kinderen een bord, beker en bestek meenemen
naar school, voorzien van naam.
Alle kinderen zijn vrijdag 18 december om 12.00 uur vrij.

Dank je wel!
Supermarkt Coop Boezen heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen chocolademelk met slagroom kunnen drinken tijdens het Sinterklaasfeest! We willen ze daarvoor heel hartelijk
bedanken.

Even voorstellen
Zoals in een vorige nieuwbrief beschreven, is meester Dennis al een tijdje ziek. Dat
betekent dat hij tijdelijk vervangen gaat worden en er een nieuw gezicht rondloopt
binnen de school.
Mijn naam is Marieke Naberman, ben 51 jaar en woon samen met mijn man Ard en
twee dochters in het Twentse dorp Westerhaar.
In mijn vrije tijd houd ik ervan om mijn sociale contacten te onderhouden, er op uit
te gaan met mijn gezin en te tennissen. Daarnaast ben ik bestuurslid van de Hardenbergse korfbalvereniging en ben, wanneer alle Coronaperikelen voorbij zijn, vaak op
het korfbalveld te vinden.
Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs en heb in verschillende
groepen gewerkt. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier binnen Scholengroep
Hardenberg als locatiecoördinator gewerkt en daar veel ervaring opgedaan. Daarnaast
ben ik op dit moment bezig met de schoolleiders opleiding. Deze hoop ik voor de zomervakantie af te ronden.
Ik heb er zin in om binnen Scholengroep Schoonoord aan de slag te gaan. Heeft u vragen of opmerkingen, stel ze gerust!
Hartelijke groet,
Marieke Naberman
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