Lieve collega,

Hattem, 3 december 2021

Tja, die Corona, ’t is me toch wat
Voor je het weet ligt heel het onderwijs weer op z’n gat
Online lessen, cohort hier en daar
Mondkapjes op vanwege besmettingsgevaar
Google Classroom, Hangouts en meer
En testen, testen, testen, keer op keer
Lege lokalen…
Geen kerstmusical of feest
Hoewel we het allemaal heel goed snappen, blijft het toch balen
Het was toch zo leuk geweest!
Ook voor de kinderen was het soms moeilijk en zwaar
Alleen thuis (of erger met je ouders 😉) aan het werk en niet meer met z’n allen bij elkaar
Toch doen ze het super en dat is echt fijn
En dus blijkt maar weer: een echte ‘Vlonderaar’ krijg je niet zomaar klein
De Sint weet: in het onderwijs is geen dag gelijk en ieder kind bijzonder
Maar dat jullie met z’n allen nog steeds zo enthousiast deze kar blijven trekken,
is toch echt wel een wonder!
Vandaar dat Sint, hier een klein blijk van waardering wel op zijn plaats vindt
Trots als hij is op jullie allen, hoopt hij dat deze attentie in de smaak zal vallen
Geheel in stijl gaat Sint wel mee met de laatste trend
Dus zoek online nu maar iets leuks uit, dat ben je vast al wel gewend!
Lieve groet van Sinterklaas

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle
leerlingen,
Dit keer laat ik het woord graag aan
Sinterklaas. Beter dan hij kan ik de
huidige situatie niet weergeven.
Veel leesplezier!
Wij wensen u allemaal een goede
Sinterkaas en een goede en vooral
gezonde maand december.
Met hartelijke groet,
Conny Wencker
directeur Openbaar Onderwijs Hattem

Noot:
Ook nu is weer alles anders dan
anders, zo ook deze nieuwsbrief.
Voor de kersvakantie zal er nog een
nieuwsbrief uitgaan met informatie
over de kerstactiviteiten. Voor een
indruk van de leuke dag die we
vandaag hadden met Sinterklaas
verwijs ik u naar onze schoolapp
Kwieb.
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Nieuwe leerlingen

Amy en Bram zijn bij ons op school
begonnen! Veel leerzame en
gezellige jaren bij ons op school
gewenst.
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