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Hoogvliet, 11-12-2020
Beste ouders en/of verzorgers,

Schoolfruit
Wilt u uw kind nog wel op maandag en dinsdag een stukje groente of fruit meegeven voor de
kleine pauze? Deze week is er op woensdag, en donderdag een stukje fruit dat door school
verzorgd wordt.
Schoolconcert in De Doelen
Op 15 december zouden we met de hele school naar De Doelen gaan; Dit kan helaas niet
doorgaan, daarvoor in de plaats zal het concert voor en door onze leerlingen op school in de
hal plaatsvinden.
De muzikanten komen naar ons. Helaas mag u daar niet bij zijn, maar we zullen een filmpje
maken en deze link zal dan op onze website geplaatst worden.
Juf Melanie
Juf Melanie is zoals u weet zwanger; afgelopen week heeft zij aan de groep verteld welk
geslacht de baby heeft; Zij gaat een jongetje krijgen!
Yoga clinics
Op dinsdagmiddag 15 december hebben de groepen Oranje, Groen en Blauw een clinic Yoga
van juf Naomi.
Hiervoor hoeven ze geen gymkleding mee te nemen; de leerlingen mogen op blote voeten of
op sokken. Gymschoenen zijn dus niet nodig.
De andere groepen krijgen deze clinic in Januari
Kerstontbijt
In verband met Corona hebben we helaas het kerstdiner moeten laten vervallen. Daarvoor in
de plaats
Komt er een kerstontbijt op school. Op de achterzijde van deze brief staat de uitnodiging voor
de leerlingen en de agenda van die dag.
Agenda
15-12-2020
15-12-2020
16-12-2020
17-12-2020
17-12-2020
18-12-2020

: Yogaclinic groepen Oranje, Groen en Blauw
: Eindconcert in de Doelen, Komt naar SBO Hoogvliet.
: Voor de liefhebbers: kerst-truiendag
: Kerstontbijt
: Leerlingen om 15.00u uit
: School gesloten, start kerstvakantie

Zoals u in de nieuwsbrief kon lezen, is er dit jaar (helaas) geen kerstdiner. Vanwege de Corona
kunnen wij dit niet doen.
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om een kerstontbijt te doen. Dit jaar hoeft u geen lekkere
hapjes te maken voor het ontbijt, maar verzorgen wij het ontbijt. Uw kind hoeft thuis niet te
ontbijten. We doen dit in de eigen klas. Het ontbijt zal zijn op donderdag 17 december 2020.
Uw kind mag de gewone tijd op school komen en is om 15.00 uur uit. Vrijdag zijn ze vrij en
kunnen ze aan de kerstvakantie beginnen.
Net zoals voorgaande jaren mag uw kind in mooie, feestelijke kleding naar school komen

Wij kijken er erg naar uit en gaan er een gezellig ontbijt van maken.

Een mooi, gezond en gezellig weekend,
Team SBO Hoogvliet

