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Beste ouders/verzorgers,

Het kalenderjaar zit er nu bijna op, door de hele corona situatie hebben we helaas onze
deuren toch nog vroeger moeten sluiten dan ons lief is. Vanaf maandag 20 december zijn de
kinderen begonnen aan hun verlengde kerstvakantie en hebben wij deze week de
noodopvang verzorgd voor kinderen waar de ouders van in cruciale beroepen werkzaam
zijn. Ook hebben alle leerkrachten deze week hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we in
januari weer goed van start kunnen gaan.
Hopelijk betekent dit dat we op 10 januari weer onze deuren kunnen openen en we fysiek
aan de gang kunnen gaan.
Op de persconferentie van 3 januari zullen we horen hoe we in 2022 gaan starten.
Mocht het toch online zijn, heeft het team hier al over nagedacht en voorbereidingen voor
getroffen, zodat we snel van start kunnen gaan. Mocht het werkelijk zover komen, zal ik u
daar in de laatste week van de kerstvakantie over informeren. Maandag 10 januari zal dan
alles geregeld moeten worden en daarna beginnen.

Feestelijk ontvangst in kerstsfeer!!



Kerstontbijt

Vanwege de vervroegde kerstvakantie hebben we op vrijdag 17 december ons kerstontbijt
met de kinderen georganiseerd. Alles zag er super gezellig uit . De ouderraad had gezorgd
voor de lekkere ontbijtspullen. De kinderen hebben genoten. Na het ontbijt waren er nog
gezellige activiteiten georganiseerd. Fijn om te zien dat we het jaar op een goede wijze
hebben afgesloten.

Informatie ouders themagericht zwemmen (alleen voor groepen 5 en 6)

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 5 en 6,

Vanaf dit schooljaar krijgt u kind

themagericht zwemonderwijs. Voor de

leerlingen van groep 5 en 6 begint dit

op 14 januari. Alleen het hebben van

een diploma is namelijk niet

voldoende om goed te kunnen blijven

zwemmen. Gedurende zes weken

maakt uw zoon of dochter kennis met

een aantal thema's, waarmee zij hun

vaardigheden onderhouden maar vooral ook ervaren dat zwemmen leuk is.

De zwemlessen gaan alleen door als de corona regels dit toelaten.

De lessen worden zowel in het diepe als in het ondiepe aangeboden, zodat kinderen zonder

diploma ook kunnen meedoen.



De inhoud van de lessen is als volgt:

1. algemene introductie

2. spelles

3. survival

4. balvaardigheid en wedstrijdzwemmen

5. springen en snorkelen

6. bootcamp

Merijn Wilde

Coördinator schoolzwemmen

Email: merijn.wilde@sportbedrijfarnhem.nl

Camera’s op het schoolplein.

Enkele weken geleden zijn er enkele mobiele camera-installaties geplaatst bij de MFC’s. Zo
ook bij de Omnibus. Momenteel is de overlast en het vandalisme, hetgeen deels met de tijd
van het jaar te maken heeft, toegenomen. Zoals u de laatste weken hebt kunnen lezen in de
media is het vuurwerkprobleem duidelijk aanwezig in de Schuytgraaf. Dit alles is de reden
waarom camera’s tijdelijk geplaatst zijn. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn!
Natuurlijk is voldaan aan de voorwaarden voor plaatsing en de privacyregeling.
Moge alles bijdragen aan een fijne en veilige jaarwisseling.



Geniet van de vakantie en
hele fijne feestdagen!

Hopelijk zien we elkaar weer in een draaiende school
op maandag 10 januari.

Team Het JongLeren


