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SINTERKLAASFEEST

Zoals bekend, is het dit jaar, in verband met het corona
virus, helaas niet mogelijk om Sinterklaas in school te
ontvangen.

We hebben gezocht naar mogelijkheden om binnen de
steeds strenger wordende Coronaregels tóch een leuke
invulling te geven aan het Sinterklaasfeest.
De onderbouwgroepen zullen middels een live-
verbinding contact hebben met de Sint. In de
bovenbouw wordt er een Sinterklaascircuit
georganiseerd.  

Het Sinterklaasfeest zal (anders dan op de kalender
staat) plaatsvinden op woensdag 2 december. 

AGENDA

24-11:  Studiemiddag
vanaf 12.00 uur 
2-12: Sinterklaasfeest

VERBOUWING

Gisteren is de aannemer
gestart met de
verbouwing van de
lokalen voor
Kinderopvang Parkstad. 

Na de verbouwing
hebben wij naast
peuteropvang, ook
kinderopvang voor 0-4
jarigen en buitenschoolse
opvang in huis.



ONTWIKKELING GEZONDE BASISSCHOOL VERTRAAGD

In september werd op onze school een ouderavond
georganiseerd. Tijdens deze avond kregen jullie al
informatie over het idee van de Gezonde Basisschool.
Onze school onderzoekt momenteel hoe we willen
gaan werken met dit idee. Er is op dit moment een
werkgroep die nadenkt over het dagritme en de
invulling van het overblijven. Ouders zijn van groot
belang bij het ontwikkelen van de Gezonde
Basisschool. We zouden het fijn vinden om
ouderavonden te realiseren zodat ouders mee kunnen
ontwikkelen en denken, helaas is dit door de Corona
periode waarin we nu verkeren moeilijk te realiseren. In
januari starten gaat niet lukken. We zoeken naar
manieren om jullie mee te nemen in onze
schoolontwikkeling.

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

 @obsdeschatkist

NIEUWE STAGIAIRES

Vorige week zijn 6 studenten van het Vista College
gestart met hun stage bij ons op school. Deze
studenten volgen de opleiding onderwijsassistent
niveau 4. De studenten zullen 1 dag per week stage
lopen. Wij wensen hen veel plezier en succes.


