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Schooljaar 2020/2021
Sinterklaas is weer
naar
Spanje
vertrokken, maar niet
voordat
hij
onze
school een bezoek
had gebracht! De
ochtend van 4 december
was
een
feestje! Er is gezongen
en gedanst en voor
alle kinderen hadden
Sint en Piet een cadeautje
meegenomen!
De laatste 2 weken
voor
de
vakantie
staat de school helemaal in het teken van
Kerst. De hele school.
Is prachtig versierd. Dit
is een sfeervolle,
gezellige tijd.
Kerstviering
Op donderdag 17 december is de kerstviering op school.
Dit
jaar wordt niet aan de
ouders gevraagd om
iets voor de gezamenlijke lunch te maken,
maar is er een snackcar geregeld waar
alle kinderen een zakje patat en een snack
mogen halen.
Op vrijdag 18 december hoeven de kinderen alleen in de
ochtend naar school
en dan begint de vakantie!

Vakantie en corona

Gaat u in de kerstvakantie naar het buitenland?
Als u naar een land gaat
met een oranje of rood
reisadvies, moet u bij terugkomst in Nederland
10 dagen in quarantaine. Uw kind mag wel gewoon naar school komen. U mag echter zelf
niet in contact komen
met andere volwassenen buiten uw huishouden, ook niet met de
taxichauffeur.
Krijgt u coronagerelateerde klachten en/of
bent u, of iemand in uw
huishouden, positief getest op corona, dan
moet uw kind ook 10 dagen in quarantaine.
Rookvrije school
Kinderen en jongeren
moeten rookvrij kunnen
opgroeien. Daar hoort
een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus
2020 een rookvrij terrein te hebben. Dit geldt
voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en
hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die
anderen zien roken, zelf
ook eerder gaan roken.
Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen
de schadelijke gevolgen
van meeroken. Ook het
terrein van onze school is

nu rookvrij. Dat betekent
dat ouders, chauffeurs en
personeel niet (meer) mogen roken in de buurt van
de school.
Ooievaarspas
De Ooievaarspasregeling,
zoals die nu voor scholen bestaat, vervalt per volgend schooljaar. Dat heeft
de gemeente Den Haag
aan de schoolbesturen laten weten. Dit is dus het
laatste jaar dat u de pas
van uw kind kunt laten
scannen om in aanmerking
te komen voor een tegemoetkoming in de vrijwillige
ouderbijdrage. Let op:
de Ooievaarspassen moeten dan wel vóór de kerstvakantie worden gescand.
Vanaf januari 2021 is dat
niet meer mogelijk.

Belangrijke data:
17 december
Kerstviering op school
18 december
Kinderen om 12.15 vrij
(Taxi’s komen 12.30)
21 december t/m
1 januari
Kerstvakantie

4 januari
Eerste schooldag 2021

Vakantiepas

13 januari
Studiedag

Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze
kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Kijk voor alle
activiteiten en kortingen op
www.vakantiepas.nl.

Wij wensen u fijne
Kerstdagen en een
gelukkig, liefdevol en
vooral gezond 2021!

