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Samenwerkingsschool; waar willen we naar toe, welke stappen moeten we nemen, wie doen mee? 

Draagvlakonderzoek 
Op 30 oktober hebben alle ouders een informatiebrief ontvangen over het draagvlakonderzoek en een 
mogelijke samenwerkingsschool. Per gezin hebben ouders op 4 november j.l. een digitale vragenlijst 
ontvangen. Inmiddels is de reactietermijn gesloten en wachten wij op het resultaat. De externe begeleider 
van beide scholen, Friso Kingma, zal het resultaat van de gesprekken met het team, de leerlingen, de mr en 
de resultaten uit de vragenlijst verwoorden in een rapport. Met de gegevens in het rapport zal de mr weer 
nadenken over hoe nu verder. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is het rapport nog niet 
beschikbaar voor de school en de mr. 
 

Kerstfeest 
In overleg met het team en de ouderraad hebben we besloten dat het kerstfeest op woensdagavond 

16 december niet doorgaat. Het Kerstfeest zal dit jaar anders worden georganiseerd. 

Hoe en wat we wel doen….dat laten we nog weten. De leerlingen ontvangen allemaal een uitnodiging. 

 

Sinterklaas  
Zoals met veel activiteiten in dit jaar wordt het Sinterklaasfeest op school ook enigszins aangepast aan alle 

Corona afspraken. 

De Sint en Piet komen wel op school en zullen op gepaste afstand in het speellokaal met de leerlingen van 

groep 1-5 samenkomen. De aankomst is tijdens schooltijd en niet zoals u gewend bent bij aanvang van de 

school. De kinderen verwelkomen de Sint binnen en zullen zich ook buiten niet verzamelen. 

Dit betekent dat er buiten ook geen ouders zullen verzamelen zodat we daarmee geen risico nemen.  

 

11 December foute kersttruiendag. 

Op 11 december is het foute kersttruiendag en wij doen mee! Voor iedere foute kersttrui op school 

doneren wij € 3,- aan het goede doel: Save the Children, de grootste onafhankelijke 

kinderrechtenorganisatie. Natuurlijk mag je ook je eigen trui versieren als foute kersttrui.  
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