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Update Corona
In de bijlage vindt u een flyer van de GGD waarin u kunt
lezen aan welke maatregelen wij ons zullen houden
tijdens de aankomende feestdagen.
Indien de overheid nieuwe maatregelen aankondigt,
zullen wij u informeren over hoe de school dit gaat
organiseren.
Sinterklaasfeest
Op woensdag 2 december vieren
we het sinterklaasfeest op school.
Helaas kunnen er vanwege de
coronamaatregelen geen ouders
aanwezig zijn bij de intocht. Wij
rekenen op uw begrip hiervoor.
We zullen u via Parro zoveel
mogelijk op de hoogte houden van
deze feestelijke dag! De leerlingen hoeven deze dag geen
eten en drinken mee te nemen. Wij hebben, ondanks alle
maatregelen, ontzettend veel zin in deze gezellige dag!
We wensen alle gezinnen ook veel plezier tijdens het feest
thuis.

KiVa-nieuws

Inmiddels zijn er 4 thema’s
afgerond en de
bijbehorende regels hangen
in de klas. Vraag uw kind er
maar eens naar!

Kerstfeest

Herinnering ouderbijdrage
Onlangs heeft u een brief van de ouderraad ontvangen
met daarin de hoogte van de ouderbijdrage. De school
heeft deze bijdrage hard nodig voor de organisatie van
allerlei activiteiten voor de leerlingen.
Het zou fijn zijn als u de €25,- ouderbijdrage (voor groep
1-7) uiterlijk 20 december aanstaande zou kunnen
voldoen. U kunt de bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL35 ABNA 049.98.78.760 t.n.v.
Ouderraad O.B.S. De Kariboe te Heemskerk, onder
vermelding van de naam en groep van uw kind. Het is ook
mogelijk om de bijdrage contant te betalen bij de
directeur. U ontvangt dan een kwitantie.
Voor groep 8 is het bedrag €60,-.

Sinterklaas is nog in het land, maar
het gezellige kerstfeest staat ook al
op de kalender voor donderdag 17
december! Op deze dag zijn de
kinderen om 12:00 uur uit. Om
16:45 uur gaan de deuren open om
de kinderen te ontvangen voor het
kerstdiner.
Het kerstdiner duurt van 17:00 uur
tot 18:00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen zal het kerstfeest er iets
anders uitzien, maar zeker niet minder gezellig. Wij willen
alle kinderen vragen om twee klaargemaakte gerechtjes
voor zichzelf mee te nemen; een voorgerecht en een
hoofdgerecht. De school zorgt voor een lekker nagerecht.
Helaas is er geen samenkomen voor de ouders zoals in
andere jaren. Wij vragen de ouders hun kinderen bij de
eigen ingang te brengen en halen en daarna gelijk weer het
schoolplein te verlaten. Na een gezellige avond zijn de
kinderen op vrijdag 18 december vrij en begint de
kerstvakantie.

Schoolkosten
Ouders met een minimuminkomen kunnen bij de
gemeente Heemskerk een tegemoetkoming in deze
kosten vragen via: Laagdrempelige bijzondere bijstand
(LBB) | Gemeente Heemskerk > Zij kunnen hierbij hulp
vragen aan het Sociaal Team.

Hulp gevraagd
Welke ouders willen de school komen helpen versieren op
maandagochtend 7 december om 08:30 uur en/of helpen
opruimen op maandagochtend 4 januari om 08:30 uur? U
kunt zich op deze ochtenden melden bij het ouderlokaal
tegenover de ingang. Heel fijn als u komt helpen!

Sociaal Team
Het Sociaal Team kan ouders helpen bij vragen of zorgen
over financiën, gezondheid, overbelasting, verslaving,
gezinsvragen/zorg, contacten/mee willen doen, welzijn en
wonen. In de bijlage vindt u de flyer.
tel. 088 8876970

Bloembollenverkoop
Op maandag 7 december worden om 14:30 uur zakjes met
bollen verkocht die in de schooltuin zijn gekweekt.
De zakjes kosten €0,50 en van de opbrengst worden
materialen voor de schooltuin gekocht.

OBS De Kariboe - Rameaustraat 6 - 1962 CA Heemskerk - 0251230972 - www.kariboe.nl

