
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief december 2020 
 

Ansjelien Steffens 
Hierbij wil ik u informeren over het feit dat Ansjelien Steffens heeft aangegeven terug 

te willen komen op haar besluit om ontslag te nemen. Vanuit de organisatie is positief 
gereageerd op haar verzoek om het ontslag ongedaan te maken. Dit betekent dat 

Ansjelien in dienst blijft bij SKOLO en haar huidige werkzaamheden ook na 1 januari 
voortzet. We zijn heel erg blij dat ze op De Martinus blijft!   

 

 
Sinterklaas 2020 
 

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. Wij vieren de verjaardag 

van Sint op school op vrijdag 4 december. Daarbij houden we vanzelfsprekend 
rekening met de geldende maatregelen rondom Corona.  
We verwachten alle kinderen die ochtend op de normale tijd op school. ‘s Middags zijn 

alle kinderen vrij. 
 

Vanwege de maatregelen zal het feest er anders uitzien dan gebruikelijk. We kunnen 
Sint en zijn pieten helaas niet gezamenlijk buiten ontvangen. Om Sint toch een warm 

welkom te geven, hebben wij alvast een logeerkamer ingericht op school. Als Sint het 

fijn vindt, kan hij blijven slapen. De slaapkamer van Sint is te bewonderen naast de 
ingang van de school. 

 
We vragen de kinderen van groep 1 t/m 5 om op 4 december op de normale tijd naar 

binnen te gaan. Elke groep viert het feest die ochtend in de eigen klas.  

De kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben de Sint geholpen met het maken van surprises 
en gedichten. Zij brengen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 

uur in hun groep en wachten daarna buiten totdat ze van de leerkracht het seintje 

krijgen dat ze naar binnen mogen. 
 

I.v.m. de maatregelen rondom Corona willen we vragen om voor de ochtendpauze 
eigen eten en drinken te geven? De ouderraad zorgt daarnaast Corona-proof voor iets 

lekkers.  

 
We wensen iedereen heel veel plezier!  

 

 

 



 

Kerst 2020 
Het verhaal is hetzelfde, echter de vorm is passend gemaakt bij de bijzondere situatie 

van afgelopen jaar. De Kerstviering en het Kerstbuffet op donderdagavond kan helaas 
door de maatregelen niet doorgaan. Wel vieren we op onderstaande wijze het 

Kerstfeest op school: 
 

Kerstfeest 

Op donderdag 17 december vieren we het Kerstfeest. De kinderen verwachten we deze 
donderdag op de normale schooltijden op school. We beginnen de dag op school en 

gaan in groepen richting de H. Maria Geboortekerk. Daar zal per groep het 
Kerstverhaal worden verteld. Na afloop van dit moment van rust en bezinning beleven 

de leerlingen al lopend naar school het verhaal. 
 

Pyamadag 

Vrijdag 18 december hebben de leerlingen van groep 2 t/m 8 een pyjamadag. De 
leerlingen mogen dan in hun pyjama naar school. Groep 1 is vrijdag niet op school, 

voor hen is het woensdag 16 december pyjamadag. 
 

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari. Op 
maandag 4 januari 2021 worden de kinderen weer op school verwacht. 
 

 
 
 

Ziektemeldingen en verlofmeldingen via social schools 
We willen vragen om zowel de meldingen van absentie (door ziekte of andere redenen) 

en de verlofaanvragen zoveel mogelijk via social schools aan ons door te geven.  
 
 

Verrassing: een schoolreisje naar Duinrell! 
We hebben onlangs bericht ontvangen dat de leerlingen van groep 7 een schoolreis 
naar Duinrell hebben gewonnen. Alle scholen die meedoen aan de kinderpostzegelactie 

kwamen in aanmerking voor deze prijs…. De Martinus was de gelukkige winnaar! 
Op woensdag 14 april gaan ze met de leerlingen van groep 7 met de bus naar Duinrell. 

Proficiat geluksvogels! 
 
 

Trakteren, graag voorverpakt 
Er zijn wat vragen gekomen over het huidige beleid rondom het trakteren op school. In 
de richtlijnen rondom het Coronavirus hebben we aangegeven dat er wél getrakteerd 

mag worden. We willen daarbij wel dringend vragen om te kiezen voor een 
voorverpakte traktatie. 
 

 



 

 
Vanuit de parochie Maria Vlucht 

 
Kerstvieringen 24 december 2020 

  
Wij hebben voor Katholiek Losser gezocht naar een creatieve invulling om gezinnen 

met kinderen op kerstmiddag te kunnen ontvangen.  
Want met Kerst mag maar een beperkt aantal mensen tot de viering worden 

toegelaten en moet je van te voren reserveren.  

In samenwerking met Vivace houden we twee alternatieve kerstbijeenkomsten op 24 
december. Inloop vanaf 15.30 en 16.15 uur. Gezinnen met kinderen worden 

uitgenodigd om een rondgang door de kerk te maken. Bij de kerststal zal worden stil 
gestaan om daar even rond te kijken en iets te vertellen. Ook mogen de kinderen daar 

een kaarsje aan steken.  

Om 16.00 uur en 17.00 uur kunnen de kinderen naar het parochiecentrum gaan voor 
het kerstverhaal. Jammer genoeg kunnen volwassenen daar niet naar binnen. Binnen 

en buiten zullen we het gezellig maken met muzikale klanken en fakkels.  
Om tot een goede verdeling te komen, vragen wij jullie aan te geven op welke tijd 

15.30 of 16.30 uur jullie willen komen. Graag ook het aantal kinderen doorgeven voor 

het kerstverhaal.  
Mail: losser@mariavlucht.nl of bel 053 5381224, graag voor dinsdag 22 december.  

Houd verder de media in de gaten en zie ook de website van Maria Vlucht voor actuele 

informatie. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:losser@mariavlucht.nl


 

 
Data en kalender december en januari 
 

Vrijdag 4 december 

Sinterklaasfeest op school 
 

Dinsdag 8 december 

Vergadering MR om 19.00 uur 
 

Woensdag 9 december 
Oud Papier 

 

Woensdag 16 december 
Pyamadag groep 1 

 
Donderdag 17 december 

Kerstverhaal op school 

 
Vrijdag 18 december 

Pyamadag groep 2 t/m 8  
 

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 

Kerstvakantie 
 

Donderdag 7 januari 

Vergadering OR om 20.00 uur 
 

Maandag 11 januari 
Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Woensdag 13 januari 
Oud Papier 

 
Dinsdag 19 januari 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

 

 


