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Ouderbijdrage 

Mocht u de (vrijwillige) ouderbijdrage nog niet hebben betaald dan 

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. De decembermaand 

is ook voor de ouderraad een heel dure maand. U mag de 

ouderbijdrage ook contant (gepast) afrekenen bij Janny Lageman of 

Naomi Gispen, administratie, op de hoofdlocatie. 

  

Ziekmeldingen 

Wij verzoeken u uw kind bij ziekte of een andere reden af te melden via: 

ziek@beijumkorf.o2g2.nl  

Vergeet u niet de voor- en achternaam en de groep van uw kind te vermelden? 

 

Herinnering!!!! 

De margemiddag op donderdag 17 december komt te vervallen.  

Dit betekent dat de kinderen de hele dag naar school gaan. Mocht u afspraken met de 

BSO hebben gemaakt, dan kunt u deze herzien. 

 

Door de beperkende maatregelen moeten we helaas een aantal gezellige activiteiten 

aanpassen of zelfs niet door laten gaan: 

 

Het Sinterklaasfeest 

Het Sinterklaasfeest wordt op beide locaties gevierd op vrijdag 4 december. 

I.v.m. de beperkende maatregelen is er geen ontvangst buiten of in de grote hal. Hij 

komt echter zoals altijd de jongsten een bezoekje brengen in de groep en neemt 

natuurlijk een cadeautje mee. De groepen 5 t/m 8 vieren het feest in de eigen groep 

met gedichten en surprises.  

 

Kerstdiner wordt kerstontbijt 

Het kerstdiner gaat niet door op de donderdagavond voor de kerstvakantie.  

In plaats daarvan zal er op vrijdagochtend 18 december een gezellig kerstontbijt 

plaatsvinden in alle groepen. De OR zorgt voor lekkere broodjes en drinken voor de 

kinderen. Natuurlijk komt iedereen zoals gewend in feestelijke kleding naar school.   

 

Wilt u uw kind (alleen van de groepen 3 t/m 8) donderdag 17 december alvast een 
plastic tas (voorzien van naam) met daarin een bord, bestek en beker meegeven?   

Voor de kleuters is alles al op school aanwezig, zij hoeven dus niets mee te nemen.   

  

Muzikale kerstinloop  

Helaas komt ook de jaarlijkse muzikale kerstinloop in de grote hal, voor ouders en 

kinderen, te vervallen. 

De gezellige activiteiten zullen nu voornamelijk in de eigen groep plaatsvinden. 

Wij kijken uit naar andere tijden, waarbij we u als ouders weer meer bij de school en de 

activiteiten kunnen betrekken! 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hetrhedens.nl/LinkClick.aspx%3Flink%3Dalgemeen%252Fschgem%252Ffotos%252Falgemeen%252Fportemonnee.bmp%26tabid%3D267%26mid%3D1159&imgrefurl=http://www.hetrhedens.nl/Onzeschool/Regelingen/Schoolfonds/tabid/267/Default.aspx&usg=__KFpSKkkRMGTwPx_brAFvoLiJbtQ=&h=166&w=167&sz=82&hl=nl&start=12&itbs=1&tbnid=NQxY28GUYnHPMM:&tbnh=98&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dschoolfonds%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
mailto:ziek@beijumkorf.o2g2.nl


 

 

Kerststukje 

Op dinsdag 15 december vragen we de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van beide 

locaties een kaars en een klein bakje mee te nemen (geschikt voor een ronde oase).  

Ook graag wat frutsels. zoals b.v. paddenstoelen, dennenappels, lint enz.  

De ouderraad zorgt voor de oases en het groen. De kinderen maken hier een leuk 

kerststukje van. 

   

Kerstkaarten 

Wij vragen u om de kinderen geen kerstkaarten te laten uitdelen in de klas. Het 

uitdelen van de kaarten neemt veel tijd in beslag en elk jaar zijn er leerlingen verdrietig 

omdat zij geen kaarten van klasgenoten ontvangen. Wilt u wel graag een kaart geven, 

dan 1 kaart voor de gehele groep. 

 

Kerstvakantie  

De kerstvakantie begint vrijdag 18 december om 12.30 uur. Op maandag 4 januari 
2021 verwachten we iedereen gezond en uitgerust weer op school.  
 

       WIJ WENSEN U  

 

       

                EEN 

 

  EN EEN GOED EN GEZOND 

 

 

 

 


