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Volgende week 
Gisteren hebben we kunnen horen dat de kerstvakantie voor het basisonderwijs een week eerder 
begint. Na afloop van de persconferentie hebben de directeuren van CBO De Greiden overlegd 
over de invulling van volgende week.  
 
We hebben als stichting afgesproken dat we geen online les gaan geven. Er is dus geen les op 
afstand zoals we eerder wel hebben gedaan.  
 
De stichting laat het aan de scholen over om komende maandag wel of niet open te gaan. Wij 
hebben er voor gekozen om vrijdag af te sluiten en maandag gesloten te blijven. De kerstviering 
verplaatsen we naar deze week en vieren het in de eigen groep. Vrijdag is dus de laatste schooldag 
van dit jaar en we hanteren deze dag de gewone schooltijden. 
 
Voor ouders die echt geen opvang kunnen regelen, verzorgen wij de noodopvang. Het is 
noodopvang en geen les en het kan zijn dat het op een andere locatie van CBO De Greiden is. Wilt 
u hier gebruik van maken, dan kunt u zich via 
paadwizer@degreiden.nl uiterlijk voor donderdag 12 
uur opgeven. Vrijdag hoort u dan hoe we de opvang 
gaan organiseren.  
 
Bij deze nieuwsbrief is een brief van het bestuur 
meegestuurd. Graag ook uw aandacht hiervoor. 
 
Kerstsfeer 
Op de foto’s kunt u zien hoe gezellig het er uit ziet in 
school. De OR heeft het weer zeer fraai aangekleed. 
Ontzettend jammer dat we er maar zo kort van kunnen 
genieten. 
 
Terugblik Sinterklaas 
Wat hebben we een geweldig Sinterklaasfeest gehad. 
Het was nog even spannend of de Sint zou komen, 
maar uiteindelijk is alles goed gegaan. De Sint landde 
met de luchtballon alleen niet, zoals gepland, op het 
schoolplein, maar bij boer Jan in het land. Gelukkig dat 
boer Jan de Sint (met luchtballon) naar school kon 
brengen, zodat het feest toch nog door kon gaan. 
Iedereen die geholpen heeft bij de organisatie: heel 
hartelijk bedankt! 
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Juf Elske 
Na de kerstvakantie zit het verlof van juf Elske erop en komt ze terug voor de groep. Dat betekent 
dat groep 4 op woensdag les krijgt van juf Elske.  
 
Kerstvakantie 
En dan is het zomaar plotseling kerstvakantie. Namens 
het hele team wens ik iedereen hele fijne weken toe en 
hopelijk zien we elkaar weer terug op maandag 10 januari. 
 

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2022! 
   
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
December 
16/17 Kerstviering 
17 Start Kerstvakantie 
 
Januari 
10 Weer naar school 
11 Luizencontrole 
 


