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Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, AC en andere commissies.

Vanuit de Sinterklaascommissie:
Het leek even heel spannend te worden, toen bleek
dat Sinterklaas geen hotelkamer meer kon boeken,
maar gelukkig… Hij komt naar Hotel De Buitenvree en
zal hier slapen, zodat hij vrijdag 4 december bij ons
op school is! Wat een geluk.
Vanwege Corona is er dus geen grote intocht met alle
belangstellenden, maar viert Sinterklaas het klein en
alleen voor de leerlingen bij ons op school. Dit is voor
de veiligheid van iedereen. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
We verwachten kinderen op de gebruikelijke tijd, via
de gebruikelijke ingangen op school. Kinderen zijn
allemaal om 12:30 uur vrij. Kinderen van groep 1 zijn
woensdag 2 december vrij en gaan vrijdag 4
december wel naar school tot 12:30 uur.
De kinderen hoeven vrijdag geen eten en drinken mee
te nemen, want er wordt voor iets lekkers gezorgd.
Dit wordt in samenwerking met de AC gedaan.

Vanuit de Kerstcommissie:
Voorgaande jaren hadden wij een kerstdiner waarbij
alle kinderen lekkere gerechten mee naar school
namen. Vanwege Corona is dat dit jaar niet mogelijk.
Daarom gaat het dit jaar anders, maar zeker niet
minder gezellig!
De kinderen nemen woensdag 16 december allemaal
hun eigen bord, bestek en beker mee naar school (in
een tas met naam). Op donderdag 17 december
starten we dan met het kerstontbijt.
Het kerstontbijt wordt verzorgd door de AC, de TSO
en de Kerstcommissie. De kinderen kunnen heerlijk
smullen van al het lekkers dat hen wordt aangeboden.
Verder gaan zij die dag kerstactiviteiten doen waarbij
u kunt denken aan knutselen, tekenen, spelletjes
spelen en/of iets actiefs.
Wij zorgen voor een gezellige dag!

Het zou handig zijn als kinderen vrijdag een grote tas
voorzien van naam mee naar school nemen, want wie
weet… heeft Sinterklaas iets voor ons meegenomen!
Projectonderwijs
Voor meer informatie over
ons projectonderwijs (IPC)
klik hier om naar onze
website te gaan.

Kanjertraining

Onze school is een Kanjerschool.
Helaas zijn de cursusdagen voor teamleden
afgezegd vanwege Corona. De lessen gaan wel
gewoon door.
Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl.

Laatste nieuws
Om op de hoogte te blijven van
het laatste nieuws en
belangrijke data verwijzen wij u
naar onze website,
www.obsbuitenvree.nl.
Klik hier om naar de kalender te
gaan waarop de meeste
activiteiten die op onze school
plaatsvinden, staan vermeld.

Bijlage:
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten,

Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Claudia Bergsma en Jacqueline Nanning.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of
opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk
gedrag op school/thuis, pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via
onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met
ons brengen.

Hartelijke groeten,
Claudia en Jacqueline

Jacqueline Nanning
Jeugdverpleegkundige
j.nanning@ggddrenthe.nl

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl

0882460246

0852735256

