
	
 

Nieuwsbrief 20 november 2020 
 
 

Beste ouders, 
 
Als het goed is, zat vanmorgen de link naar het speciale Panama Pepernootjournaal in 
jullie e-mail. Op deze manier kunnen we toch extra aandacht besteden aan het Sinter-
klaasfeest.  Zoals in het journaal genoemd, kunnen de kinderen tekeningen en vragen 
mailen aan de hoofdpiet: 
                                               hoofdpietpanama@gmail.com  
 
Of er binnenkort nog een zoombijeenkomst kan komen met de Sint en/of pieten horen 
jullie via e-mail en/of groepsapp.  
 
Zoals ik in diverse e-mails deze week al meldde, gaan we mee met de ontwikkelingen op 
Sinterklaas- en Pietengebied, zoals het Sinterklaasjournaal in Nederland zo fantastisch 
laat zien. Ik zal het zoveel mogelijk hebben over Pieten, liedjes iets veranderen etc. Bij 
het voorlezen van boeken en bij sommige kleurplaten hebben we uiteraard nog te maken 
met de bestaande plaatjes van Zwarte Piet. Het belangrijkste is, dat we er met zijn allen 
een leuk feest voor iedereen van maken, waardoor we deze eeuwenoude traditie in ere 
kunnen houden. 
 
Op maandag (23 november) stuur ik jullie de verslagen en rapporten van het eerste 
trimester. Voor de kleuters heb ik gekozen voor een verslag van wat er dit trimester aan 
de orde is geweest, met daarbij wat opmerkingen. Het normale rapport is onder deze 
buitengewone omstandigheden niet in te vullen. Voor de andere groepen en klassen kan 
ik niet alle onderdelen invullen, maar wel een rapport maken. 
Zoals in de jaarkalender staat, is er van 30 november tot en met 4 december gelegenheid 
om een oudergesprek te houden. Wie het rapport met mij wil bespreken, kan me even een  
e-mail sturen, zodat we een afspraak voor een zoomvergadering kunnen maken.  
 
Ter herinnering: de cultuurdag, die op 28 november in de kalender staat, komt te 
vervallen. Daarvoor in de plaats hebben we dus o.a. het Panama Pepernootjournaal 
gemaakt. 
 
Na Sinterklaas, maar vóór de Kerst, stuur ik jullie een volgende Nieuwsbrief. 

 
 
Hartelijke groet, 
 

                      Ries 


