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En toen was het voor de kinderen ineens vakantie…
We zagen het al even aankomen en hoopten dat het niet nodig zou zijn; een vervroegde
schoolsluiting. Opnieuw wordt er een beroep gedaan op de veerkracht van de kinderen wat
betreft plotselinge veranderingen. Een week eerder vakantie klinkt aantrekkelijk, maar we
hebben erg weinig enthousiasme vernomen bij de kinderen.
Ook leerkrachten moeten plotseling programma’s omgooien om tot een logische, maar ook
gezellige afsluiting van deze week te komen. Ouders moeten zich in allerlei bochten wringen
om plotseling opvang te regelen voor hun kinderen. Het is lastig en vervelend, maar we zien
de eerste wederzijdse steun alweer op gang komen.
Onze kerstcommissie had zich voorbereid op een prachtige wandeling, die vanwege de
schoolsluiting niet mag doorgaan. Er is nog een poging gedaan om ook dit evenement te
vervroegen, maar dit leek met het oog op de maatregelen en ook de planning van ouders (die
misschien nog vrij zouden moeten vragen) toch erg lastig te worden. Het is voor nu een
teleurstelling, maar we kunnen gelukkig mededelen dat we de wandeling tegoed houden
voor een moment zodra het weer mogelijk is. Wellicht in een ander thema, maar met de
creativiteit van deze commissie vertrouwen we erop dat het alsnog héél leuk wordt. Verder
beraadt de kerstcommissie zich voor deze week nog op een kleine verrassing voor alle
kinderen.

De laatste twee schooldagen van 2021
Morgen (donderdag) hebben de kinderen een
gewone lesdag, waarop taken en thema’s zoveel
mogelijk kunnen worden afgerond. Tijdens deze dag
krijgen de kinderen bij hun lunch (die ze van huis
meenemen) ook een traktatie van de ouderraad.
Op vrijdag sluiten we het jaar af met allerlei leuke
kerstactiviteiten in de klas. We maken van deze dag
de ‘foute-kersttruiendag’. Iets anders feestelijks of
een leuke onesie mag ook. En wie dit morgen ook al
wil: vooruit dan maar!

Leuke vakantietip voor de kinderen!
Door de maatregelen kan er heel veel niet, maar er worden toch ook steeds
nieuwe activiteiten bedacht voor de kinderen. Wandelen kan altijd, en met
een gratis te downloaden game-app voor de kinderen, wordt het nog
interessanter.
Speurtocht langs geologisch en cultuurhistorisch erfgoed
Geopark Game – The Lost Collection daagt spelers uit om naar dieren en
dingen te speuren in de uitgestrekte UNESCO Werelderfgoedgebieden
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(o.a. de Hondsrug in Drenthe). Download de app, schakel je locatiegegevens in en bekijk hoe
ver je verwijderd bent van een doelbestemming. Bij iedere doelbestemming valt er iets leuks
te beleven. Speel een quiz om je kennis te testen, ontdek de interessantste weetjes over de
geoparken of speel een mini-game waarmee je een prehistorisch dier of ding vangt. Krijg jij de
collectie met dieren en archeologische vondsten helemaal compleet? De opbrengst van je
speurtocht vind je terug in je eigen bibliotheek.
Lees hier meer en scan de QR-code voor de gratis app voor Android en Apple.
De Hondsrug Game-app en informatie

We wensen iedereen prettige feestdagen.

