
  Nieuwsbrief 
 

Vervanging: 
We hebben vorige week in 1 klas vervanging geregeld en deze week in 2 klassen.   
 

 
Kerst: 
Vanwege de Corona-maatregelen zullen we een aangepaste Kerstviering hebben. Een gezamenlijk 
Kerstdiner is dit jaar helaas niet mogelijk en het gezamenlijk afsluiten op het schoolplein met alle 
ouders erbij ook niet. Ook is er dit jaar geen KerstMeeMekoar. Toch zullen we er dit jaar voor zorgen 
dat er genoeg Kerstactiviteiten zullen plaatsvinden, waarbij we zoveel mogelijk ‘samen’ zullen doen.  
 
Maandag 14 december 
De Kerstweek wordt geopend met een Kerstvertelling door VerVe.  
 
Woensdag 16 december 
Elke klas bakt een kersttulband/-cake.  
 
Donderdag 17 december 
In de ochtend gaan we Kerst-knutselen. Alle kinderen kiezen twee activiteiten. We sluiten deze 
ochtend af met een Kerstexpositie en zullen bij elkaar in de klas gaan kijken naar de 
Kerstkunstwerken.  
In de middag viert iedereen Kerst (op zijn eigen manier) in zijn eigen klas. We sluiten de dag af met 
het opeten van de zelfgebakken cake eten en het drinken van een glaasje chocolademelk.  
 
Vrijdag 18 december 
Deze dag ruimen we met zijn allen op. Laat uw kind een plastic tas mee naar school nemen, zodat 
alles mee naar huis kan en we kunnen gaan genieten van een fijne Kerstvakantie. 
 
We hopen met deze week toch het Kerstgevoel te krijgen en wensen jullie alvast hele fijne 
kerstdagen! 
 
De Kerstcommissie 
 

 
  



Eventuele tips en ideeën sluiting corona: 
Mocht u nog eventuele ideeën of tips hebben over de sluiting van de school i.v.m. de corona dan 
horen wij dit graag van u. Dit wordt dan besproken in de volgende MR vergadering.  
 
U mag dit sturen naar: sintjanbaptist@veldvest.nl 
 

Typetuin: 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 de groepstypecursus van de Typetuin bij 
ons op de Basisschool. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Zie folder in 
de bijlage.  
 

DorpsVereniging Oerle vraagt u om uw hulp. 
Zoals u wellicht heeft gelezen in het Eindhovens Dagblad en de Koers van Oers,  
zijn met de DorpsVereniging Oerle bezig met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. De 
dorpsvisie is een zeer belangrijk document om de stem van de 
Oerlenaren uit te kunnen dragen naar (o.a.) de gemeente. 
Dit doen wij niet alleen, daar hebben wij uw input voor nodig, zodat het een  
breed gedragen visie wordt. Want alleen dan staan we sterk, dit heeft destijds ook geholpen de 
noodgebouwen bij onze school te realiseren. 
Iedereen in Oerle (leden en niet- leden) is van harte uitgenodigd om mee te denken.  
U kunt de vragenlijst meteen online invullen via: https://forms.gle/WkpJu7VfQfhvuebY7 
mocht u liever de enquête invullen op papier, kan dat ook! 
Hij is te vinden in de nieuwe Koers van Oers die medio deze maand bij u op de mat valt. 
Tevens is er voor iedere 25e inzender een leuke attentie. 
 
Met vriendelijke groet en alvast dank, 
 
DorpsVereniging Oerle 
 

Agenda: 

- Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021 
 
Bijlage: 

- Typetuin  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FWkpJu7VfQfhvuebY7&data=04%7C01%7C%7C7fa30cd0e76a4838859808d8983d9233%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C1%7C637426738238871063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WtkcSBx1QWYXwlGr2agDkgIhygjPMLeSskBt8dsV8rE%3D&reserved=0

