Nieuwsbrief 7

7 december 2020

MOBIEL
Levensbeschouwelijk basisonderwijs
‘Altijd in beweging!’

15 dec
17 dec
18 dec

Kerst-truien-dag
Kerstlunch alle groepen
Alle kinderen om 12.00 vrij

Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas heeft ons land weer verlaten en we
maken ons nu op voor het kerstfeest op school.
We moeten dit jaar onze gewoontes en
rituelen aanpassen. Helaas kunnen we dus
geen kerstdiner op school en ook geen
kerstviering in de kerk organiseren, maar we
gaan er wel heel gezellige sfeervolle dagen van
maken.
Wat gaan we wel allemaal doen…
Dinsdag 15 december is het
‘kerst-truien-dag’ op
bs Mobiel. Iedereen die wil
mag in zijn mooiste kersttrui
op school komen.
Donderdag 17
december doen we
voor alle kinderen een
kerstlunch.
We starten om 12.30
en de kinderen zijn
gewoon om 14.05 uit. School zorgt voor een
mooie, lekkere lunch.

foto’s maken en met jullie delen via
social schools.
Om 12.00 zwaaien we alle kinderen
uit en dan begint de kerstvakantie!
Wij wensen iedereen alvast mooie
knusse feestdagen en een heel fijne vakantie.
We zien iedereen graag weer op maandag 4
januari 2021!!
Kunsteducatie voor kinderen en jongeren
Langs deze weg krijgen jullie informatie over
een bijzondere mogelijkheid voor
kunsteducatie voor kinderen en jongeren in de
kerstvakantie. De Kinderakademie biedt een
mooi kunstprogramma van workshops van een
halve dag als ook Kunstkampen van 2 of 2,5
dag. Op de website staat het gehele
aanbod: https://www.kinderakademie.nl/vaka
ntie-2020-kinderen-jongeren-kunstactiviteiten/
Doordat ze samenwerken met Gemeente
Amsterdam, kunnen kinderen die in het bezit
zijn van een stadspas via acties op hun pas voor
een bijzonder gereduceerd tarief deelnemen.

Vrijdag 18 december mogen alle
groepen een optreden verzorgen
om het jaar 2020 mee af te
sluiten. Het is niet verstandig om
de hele school bij elkaar te laten komen,
daarom doen we de optredens in kleinere
samenstellingen. De onderbouw treedt voor
elkaar op in de speelzaal, de middenbouw
groepen in de hal en de bovenbouw in de
gymzaal. Jammer genoeg kunnen de ouders
hier niet bij zijn, maar we zullen filmpjes en
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De Sint is geweest en alle kinderen hebben een
leuk cadeautje gekregen.
Nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor een gezellige kerstlunch voor alle
kinderen. We hebben hierbij de ouderbijdrage
hard nodig!
De ouderbijdrage is ongewijzigd €45,00
U kunt de ouderbijdrage overmaken op het
rekeningnummer van de school:
NL58 RABO 0330 7890 90 t.n.v. Mobiel
Reigersbos
U kunt ook contant betalen bij de
administratie. I.v.m. de in achtneming van de
covid-19 regels graag vooraf even bellen
wanneer u langskomt.
Heeft uw kind een stadspas dan kunt u de
ouderbijdrage
hiermee voldoen.
Geef de stadspas
van uw kind mee
naar school.
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