
 
 
 

 

 

 

 

Sinterklaas 2020 (4 december). 
Er ontstaat zo af en toe wat Corona ruis. 

Want ook de Sint werkt vanaf thuis. 

Gelukkig woont hij in een groot kasteel. 

Anders wordt het met alle Pieten wel wat veel. 

In deze tijd gaat veel over de digitale weg. 

Dat is wel een oplossing zeg. 

Op school krijgen we een heel speciale machine. 

Daarmee kunnen we Sint zien en nog veel functies bediene. 

Uit Zwalk kreeg hij stroopwafels, Bossche bollen, kaas en nog veel meer. 

Naar een traktatie uit Scheerwolde vroeg hij keer op keer. 

Gelukkig wordt er niet gebaald en wordt er heerlijke Scheerwolder paling over gestraald. 

Wij krijgen van de Sint wat lekkers en cadeaus terug. 

Dus laat je eten thuis en neem een tas mee en vlug. 

Om verwarring te vermijden, draaien we de gewone schooltijden. 

Ouders die ook wat willen zien, kijk op Social Schools na een uur of tien. 

Kerst op 17 december. 
Ook met kerst hebben we te maken met de Corona maatregelen. 

Het programma is daarom met de nodige hulp flink aangepast om aan de regelgeving te 

voldoen. Ouders kunnen niet meer op het plein en in de school en dat heeft gevolgen. Hier is 

hoe we het gaan doen. 

De OR maakt mooie ontvangstversieringen op onze oprit. Daar kunnen de kinderen  op de 

foto op de rode loper. De kinderen worden in drie groepen op school verwacht: 

16.45 uur gezinnen met kinderen alleen in de bovenbouw 

16.50 uur gezinnen met kinderen in de boven- en onderbouw 

16.55 uur gezinnen met kinderen alleen in de onderbouw. 

Het programma ziet er dan als volgt uit. We beginnen met een klein kersttoneelstuk dat 

gefilmd wordt en op Social Schools gezet wordt. Het kerstdiner wordt dit jaar Coronaproof 

verzorgd door familie Schelhaas van restaurant An’t Waeter. Enorm bedankt voor jullie hulp! 

We eindigen met kerstliedjes en een stukje dat namens ’t Mosterdzaadje wordt 

voorgedragen. We proberen u steeds mee te nemen met foto’s en filmpjes op Social 

Schools. De eindtijden voor de groepen zijn: 18.45 uur onderbouw, 18.50 uur beidebouw, 

18.55 uur bovenbouw. 



 
 
 

 

 

Onderbouw vrij. 
Vanuit onze schooltijden zijn er extra marge- uren voor onze onderbouw leerlingen. Deze 

worden dit jaar ingezet op: 

-donderdagmiddag vrij 17-12-20 

-vrijdag hele dag 18-12-20 

-dinsdag hele dag 6-4-21 

-donderdagmiddag 10-6-21 

-vrijdag hele dag 11-6-21 

-donderdagmiddag 1-7-21 

-vrijdag hele dag 2-7-21 

Tot slot willen we de onderbouw vrij geven na de schoolreis. Deze datum is nog niet bekend. 

 

 

Juf Aleida. 
Haar stage was kort maar krachtig. Helaas kan juf Aleida niet meer terug komen. Dat ligt niet 

aan ons want voor zowel de juf als de school is de samenwerking perfect verlopen. Juf 

bedankt! 

 

Fijn op het plein. 
De leerlingen van onze school hebben zeer diverse talenten. Onze ouders ook. Dat is heel fijn 

want samen kun je tot mooie dingen komen. Want iedere inbreng is belangrijk. Een deel van 

onze ouders die heerlijk praktisch ingesteld is heeft nagedacht over ons plein en een mooie 

lijst met mogelijke verbeterpunten opgesteld. Manon heeft ons deze lijst gemaild. De lijst is 

vervolgens met de leerlingen besproken want zij spelen tenslotte elke dag op het plein. Met 

hun inbreng is de lijst bijgesteld want we doen het tenslotte voor hen. Daarna is de lijst in de 

OR besproken want zij hebben een geweldig organisatorisch talent. Tenslotte hebben de 

school en de directeur de lijst in een pleinplan gezet want ook de regelkant moet goed 

geregeld zijn. Zo zijn we samen tot mooie dingen gekomen… 

Wat dan? Dat wordt een leuke verrassing in 2021. Gelukkig nieuwjaar! 

 

Even kort: 

-Ter herinnering de brief over de ouderbijdrage. 

-Vanuit de onderbouw en de bovenbouw zijn er geen recente nieuwsbrieven. Dat komt 

mede door het feit dat er minder extern gebeurt door de maatregelen. En door het feit dat 

we Social Schools erbij gekregen hebben. 

 

 



 
 
 

 

Scheerwolde 28-10-20 

 

Betreft: vrijwillige bijdrage schooljaar 2020-2021 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

De organisatie van de “extra” dingen wordt door de ouderraad gedaan. Zij zijn hiermee 

een grote steun voor het team en leveren een belangrijk aandeel in een leuke schooltijd 

voor de kinderen. De bekostiging van deze activiteiten kunnen niet uit het schoolbudget 

gehaald worden. Hiervoor vraagt de ouderraad de zogenaamde vrijwillige bijdrage. Met 

de bijdrage kunnen de volgende kosten gedekt worden: 

Cadeau Sinterklaas     €10,00 

Huur Sinterklaas/ strooigoed   €4,50 

Kerstviering/ kerstdiner    €7,50 

Paasontbijt/ paasviering    €2,00 

Laatste schooldag     €1,00 

Overige activiteiten     €1,00 

Totaal;      €26,00 

 

(De bovengenoemde kosten zijn een benadering. De kosten kunnen per jaar verschillen 

en zijn gemiddeld genomen over oudste en daaropvolgende kinderen.) 

De bijdrage die wij vragen is €25,00 per kind. 

Vanzelfsprekend gaat de bijdrage op basis van vrijwilligheid. Wij zijn erg blij dat veel 

ouders het belang, voor hun kind, van bijvoorbeeld samen Sinterklaas vieren inzien. 

Wanneer enkele ouders de bijdrage niet overmaken kan de ouderraad deze kosten nog 

dragen en ieder kind mee laten doen. We hopen dat ook dit jaar dat weer gaat lukken. 

Wij vragen u de bijdrage voor eind november over te maken op rekeningnummer:  

NL36RABO0361244673 Vermeldt u dan wel de namen van de kinderen en het feit dat het 

de vrijwillige bijdrage is alstublieft. 

Wanneer u om wat voor redenen dan ook problemen heeft met het betalen van de 

vrijwillige bijdrage maar dat wel graag wilt, kunt contact opnemen met de directeur. 

Samen kan er eventueel gekeken worden naar een voor alle partijen geschikte oplossing. 

Te denken valt aan het deels betalen van de bijdrage. Ook zijn er mogelijkheden tot 

tegemoetkoming in deze kosten. 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw vrijwillige bijdrage. 

 

Vriendelijke groet, 

De Ouderraad. 


