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Geachte ouders/verzorgers en kinderen,
Hierbij de laatste Nieuwsbrief van weer een heel bijzonder jaar. Helaas zijn we al een week 
geleden begonnen met de kerstvakantie en is het maar de vraag of we op 10 januari weer 
gewoon kunnen starten op school. Voor het zover is, gaan we eerst allemaal genieten van 
een fijne vakantie. Wij wensen u gezellige feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe 
jaar, waarin we hopelijk allemaal gezond blijven.

Kerstactiviteiten
Ondanks het feit dat de school een week eerder gesloten is, hebben we toch de kerstpe-
riode op een mooie manier met de kinderen afgesloten. De leerlingen van de groepen 6, 
7 en 8 hebben op dinsdag 14 december leuke kerstbakjes gemaakt. Groep 6-7 heeft op 
woensdag 15 december de kerstbakjes bezorgd bij de Botterhof en het Wedervoort. De 
bewoners waren erg blij met deze actie.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben mooie kerstkaarten gemaakt en die donder-
dag 16 december verstuurd naar iemand die voor hen belangrijk is.
In alle groepen is op donderdag 16 december de kerstviering met een gezellige lunch  
gehouden. Alle kinderen hadden een feestelijke lunch bij zich en de ouderraad had ge-
zorgd voor een lekkere traktatie. Iedereen heeft genoten van deze sfeervolle dag.

Lekker lezen in de vakantie
Juist in deze lange vakantie is het belangrijk om tijd te nemen om te blijven (voor)lezen. 
Niet lezen in de vakantie betekent vaak een terugval in de leesontwikkeling. Gelukkig blijft 
de bibliotheek open om boeken te lenen. Dus stimuleer uw kind door rust en ruimte te 
geven om lekker te blijven lezen.

Onderwijs na de kerstvakantie
Op dit moment is het niet duidelijk of we na de kerstvakantie gewoon weer naar school 
kunnen. Als de schoolsluiting verlengd wordt, zal er vanaf dinsdag 11 januari online les 
gegeven worden. Er zal alleen op maandag, dinsdag en donderdag noodopvang geboden 
worden, omdat er ook online les gegeven moet worden. Na de persconferentie van  
3 januari krijgt u zo snel mogelijk bericht over de gang van zaken na de kerstvakantie.

Informatie van de parochie Sint Jan de Doper
Met Jong Sint Jan samen kaarten maken voor ouderen en zieken? 
Helaas... het kan nog steeds niet... bij elkaar komen voor onze activiteiten? We missen het 
dat we nu geen kerstpresentjes kunnen maken voor onze oudere en zieke mensen. Maar 
we kunnen wel samen aan de slag! Willen jullie thuis een mooie kaart, kleurplaat of teke-
ning maken voor onze ouderen en zieken? Dan zorgen de vrijwilligers van St. Jan de Doper 
dat een heleboel mensen daar heel blij van worden. Inleveren kan in de doos in de hal van 
de kerk of in de brievenbus bij de pastorie.

Ook dit jaar staat de kerststal weer in de Mariakapel, achter in onze kerk. 
De kerk is elke dag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
In de hal van de kerk staat dan een boom waarin  kinderen hun kerstwensen en versierin-
gen mogen ophangen. Tijdens de Kerstdagen is er ook een aardigheidje!  

De kerstviering voor gezinnen is op Kerstavond om 17.00 uur, maar helaas niet in de kerk 
vanwege corona. De livestream opname komt uit Rijssen met de pastores Jeannette en 
Wilhelmien. Ons jeugdkoor DOReMi zingt mooie kerstliedjes! Je vindt het via de website 
van de Marcellinusparochie.

De Bongerd 1     7642 DA Wierden     Tel. 0546 - 57 26 90     directie@mariaschoolwierden.nl

www.mariaschoolwierden.nl

We wensen jullie f jne feestd
agen!

Agenda
Maandag 20 december t/m 7 januari
· Kerstvakantie   

Maandag 10 januari  
· Papiercontainer 
· 15.00 uur teamvergadering 

Dinsdag 11 januari
· 20.15 uur OR vergadering 

Maandag 17 januari
· 20.00 uur MR vergadering 

Donderdag 20 januari
· 15.00 uur teamvergadering BB

Maandag 24 januari
· 15.00 uur teamvergadering OB

Dinsdag 25 januari
· 15.00 teamvergadering

Donderdag 27 januari
· Nieuwsbrief 7 verschijnt
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