Nieuwsbrief 6
17 december 2020
2020, wat een jaar……..
Tja, zo aan het einde van een jaar wordt er veel teruggekeken.En dat gebeurt uiteraard ook bij
ons op school. Een jaar vol van onverwachte ontwikkelingen waar we nog nooit mee te maken
hebben gehad. Een jaar vol uitdagingen die we aangegaan zijn, zowel op school als thuis.
Onzekerheid, angst, hoop, verwachting, teleurstelling, het is allemaal voorbij gekomen.
Laten we met elkaar afspreken dat 2021 een jaar wordt waarin we in ieder geval weer op een
-letterlijk- gezonde manier met elkaar kunnen omgaan! We zullen alleen in ieder geval moeten
wachten tot 18 januari om de start waar te maken! En dan is het nog afwachten hoe het
allemaal zal gaan.
Geniet van de kerstdagen en de vakantie, al is het anders dan anders!
Afscheid
Aan het einde van dit jaar nemen we afscheid van enkele leerlingen omdat zij verhuizen naar
een andere gemeente of zelfs een ander land. Nicolaas Meester uit groep 3 is naar Guatamala
verhuisd en zal daar een nieuwe toekomst gaan opbouwen. Jens Vet (groep 4) en Norah Vet
(groep 1-2A) verhuizen naar Heerhugowaard en gaan daar hun schoolcarrière voortzetten. En
Max Kerkhof (groep 7) is ook verhuisd en gaat weer naar de school waar hij enkele ajren geleden
ook al heeft gezeten.
Wij wensen jullie het allerbeste!

Actie voor de
voedselbank
Vorige week
hebben we
samen met de
Schelp actie
gevoerd voor de
voedselbank. De
kratten zijn door
de leerlingen
goed gevuld,
namens de
Voedselbank
hartelijk dank!
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Schoolplein
De afgelopen weken is er enorm hard gewerkt door de firma van Ee om de nieuwe
speeltoestellen te plaatsen. Ook de voorbereiding voor de beplanting is in volle gang. Als alles
straks klaar is heeft de Werenfridus een fantastische speelplaats waar onze leerlingen naar
hartelust kunnen spelen en hun talenten kunnen ontdekken!

Bericht van het Jongerenwerk Medemblik
In deze vervelende coronatijden worden veel activiteiten voor kinderen aangepast of gaan soms
niet door. Het Jongerenwerk Medemblik heeft voor de aanstaande kerstvakantie daarom een
nieuw plan bedacht. We bieden diverse activiteiten aan voor jeugd van 4 t/m 14 jaar, die thuis
kunnen worden uitgevoerd. Kinderen kunnen zich bij ons aanmelden. Wij zorgen dat de
activiteiten en materialen hiervoor kunnen worden opgehaald, bij een locatie in de buurt, in de
week voorafgaand aan de kerstvakantie. Locaties, data en tijden worden verstrekt na opgave.
Kinderen kunnen een keuze maken uit de volgende activiteiten:
Potloden & Stiften (4 t/m 14 jaar)
Bakken & Versieren  (6 t/m 14 jaar)
Kerst knutsels&frutsels (6 t/m 12 jaar)
Kasteel bouwpakket (10 t/m 14 jaar)
Rembrandt & Co (6 t/m 14 jaar)
Sport & Spel (6 t/m 14 jaar)
Re-Cycle-Me (6 t/m 12 jaar)
Wintervogels (6 t/m 14 jaar)
Er kunnen maximaal 2 activiteiten worden uitgekozen, om zoveel mogelijk kinderen te laten
deelnemen. De activiteiten zijn gratis maar VOL=VOL dus wees er snel bij! Bij opgave zet je je
naam, leeftijd, adres en keuze van de activiteiten. Voor meer informatie of een uitgebreid
programmaboekje kan er contact worden opgenomen met jongerenwerk@medemblik.nl
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