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Lampionnen
We gaan weer lampionnen maken op school voor Sint Maarten. We
hebben wel getwijfeld of we dat zouden doen omdat het natuurlijk niet
wenselijk is met grote groepen langs de deuren te gaan. De gemeente
Waterland volgt de adviezen van het RIVM en die geeft het volgende
advies: Gaat u samen met uw kind langs de deuren met Sint-Maarten?
Ga dan alleen met het eigen gezin of met een klein vast groepje langs de
deuren. Houd minimaal 1.5 meter afstand van de bewoners. Organiseer
geen activiteiten in de straat of buurt waarbij volwassenen in een groep
bij elkaar komen.
U kunt de lampion natuurlijk ook gezellig binnen neerzetten en niet
langs de deuren gaan.
Kerstlunch + Sinterklaas
Het kerstdiner komt dit jaar te vervallen. Ouders mogen de
school niet in en er mag geen eten gemaakt worden voor
anderen i.v.m. besmettingsgevaar.
Het zou ook te druk worden op het plein als alle kinderen ‘s
avonds opgehaald moeten worden.
We hebben besloten om met de kinderen van de groepen 3 t/m 8
een kerstlunch te organiseren en met de kleuters een ontbijt. De
school gaat een aantal dingen voorverpakt inkopen en misschien
wordt gevraagd of u iets kleins mee wil geven voor uw kind. Iets
wat hij/zij lekker vindt. Hoe we het precies gaan invullen laten we
nog weten. We maken er überhaupt iets gezelligs van.

Sinterklaas.
Het Sinterklaasfeest wordt ook aangepast. Er zal geen gezamenlijke intocht zijn dit jaar. De Sint vindt dat niet
verstandig. Hij komt natuurlijk wel naar de Havenrakkers maar zal dat op een “Corona veilige” manier doen, volgens
de richtlijnen van het RIVM. We houden contact met de Sint en hij heeft beloofd dat het allemaal goed komt. Zoals
ieder jaar!!
Corona maatregelen.
Vanuit het bestuur zijn de Corona maatregelen verder aangescherpt. Vanaf maandag mogen na schooltijd geen
bijeenkomsten meer op school plaatsvinden. Dat betekent dat wij als team alleen nog online vergaderen. Ook mogen er
geen naschoolse activiteiten plaatsvinden. Dat betekent dat de Mad Science lessen niet door zullen gaan. Maar ook de
Lego league (de programmeer wedstrijd) kan niet doorgaan. Dat is heel erg jammer want daar is al heel veel energie en
geld ingestoken. De kinderen die mee zouden doen waren ook erg enthousiast. We hopen dat het op een later tijdstip
wel door kan gaan. Mocht dat niet op landelijk niveau doorgaan dan organiseren we binnen de school, samen met het
IT-lab van Opspoor, een wedstrijd. De kleindierententoonstelling in december gaat dit jaar ook niet door.

Deze tabel kwam woensdag uit de Volkskrant. De cijfers wijzen voor zich.
Gemeente Waterland staat op de 2e plaats van de meest gemelde besmettingen
per 100.000 inwoners in Nederland.

De leerkrachten zullen vanaf maandag in de gangen van de school een
mondkapje dragen. Ook als u uw kind komt brengen of halen dragen zij
een mondkapje. Voor de jongste kinderen (zal dat misschien even wennen
zijn, het is misschien handig als u dat in het weekend al met uw kind
bespreekt.
Er mogen geen externen meer in de school komen behalve:
Pabo studenten en eventueel hun begeleiders, ambulant medewerkers
t.b.v de ontwikkeling van de kinderen, overblijfmedewerkers,
opvangmedewerkers, technici, en invalleerkrachten.
Medewerkers van de bibliotheek, de muziekschool, de schoolfotograaf,
luizenouders, hulpouders dus niet meer.
Traktaties graag weer voorverpakt.
Ouder-kindgesprekken en adviesgesprekken groep 8
U kunt binnenkort inschrijven op een ouder- kindgesprek. We doen dit via de telefoon of via de computer
Sportaanbod van Sparta
Ha ouders, ha kinderen,
Hierbij brengen we jullie graag op de hoogte van het sportaanbod van Sparta, gymzaal Broek in Waterland.
Kom een keer meedoen of kijken of het wat voor je is. Je bent van harte welkom!
Dansles vanaf 5 jaar: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.
Peuter/kleutergym: woensdag van 15.30 tot 16.30 uur.
Turnen voor groep 3 t/m 5: vrijdag van 15.15 tot 16.15 uur.
Turnen groep 5 t/m 8: vrijdag van 16.15 tot 17.15 uur
Freerunning vanaf 10 jaar: vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur.
Freerunning middelbare scholieren: vrijdag van 18.30 tot 19.30.
En voor de moeders: Conditie en krachtoefeningen (dames vanaf ong. 40 jaar): dinsdag van 20:00 tot 21:00 uur
•

Wil je een keer een salto of vette jumps maken op de tumblingbaan? Kom dan langs op vrijdag (17.30 of 18.30
uur) tijdens het freerunnen.
• Of wil je graag eens komen turnen en jezelf verbazen met een handstand, mooie sprong op de trampoline of
een zwaai aan de brug? Kom meedoen op vrijdagmiddag om 15.15 of 16.15 uur.
• Dansen kan ook! Lekker swingen met Latijns-Amerikaanse moves op woensdagen om 14.00 uur.
• Als je graag wilt klauteren en je zelfvertrouwen vergroten, en je bent 2,5 tot 5 jaar, kom dan eens meedoen op
woensdagen om 15.30 uur.
• Tot slot, voor alle ladies uit het dorp die een uurtje willen trainen (kracht en conditie), betaalbaar én
laagdrempelig: kom eens voor een proefles op dinsdagen om 20.00 uur in de gymzaal.
Voor alle lessen geldt: we hebben muziek, we hebben gezelligheid en veiligheid (RIVM)
Enthousiast?
Stuur een mailtje naar info@spartabroekinwaterland.nl of kijk voor meer informatie op onze website
www.spartabroekinwaterland.nl. Tot gauw!!

Met vriendelijke groet,
Peter Bakker

