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Sint-Maarten 
Ondanks de corona maatregelen, hebben wij er voor gekozen om lampionnen te maken 
met de kinderen. Nu is Sint-Maarten, in onze katholieke school, meer dan alleen het 
maken van een lampion. Ook het verhaal van St- Maarten staat in deze periode 
centraal. U kunt natuurlijk thuis met uw zoon/dochter de lampion aansteken en de 
liedjes zingen. Er is een dringend advies vanuit de Veiligheidsregio, om niet met Sint-
Maarten langs de deuren te gaan, maar het te vieren in kleine huiselijke kring. 
 
Studiedag  
Op 16 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag van het team. 
 
Portfoliogesprekken 
In de week van maandag 23 november staan de portfoliogesprekken gepland. Deze 
zullen gewoon doorgaan. Deze gesprekken zullen wij helaas, niet fysiek op school 
voeren (i.v.m. Corona). De gesprekken vinden plaats via Teams ( beeldbellen)  of 
telefonisch. Volgende week ontvangt u hier meer informatie over.  
 
Sinterklaas 
Het lijkt nog ver weg, maar toch zijn wij al weer druk met het organiseren van het 
sinterklaasfeest. Hoe de invulling/dag eruit komt te zien is nog niet bekend wel is 
duidelijk dat het een ander feest wordt dan voorgaande jaren. De commissie bestaande 
uit leerkrachten en ouders is al druk bezig om er een mooie feestelijke dag voor de 
kinderen van te maken.  
 
Doorgang naar dependance afgesloten. 
Het voetpad voor de school, richting de dependance, is afgesloten. We verzoeken u en 
uw kinderen vriendelijk, hier niet langs te lopen. Vanaf volgende week starten er 
opnieuw werkzaamheden, naast dat het er een grote modderpoel is, zorgt dit ook voor 
onveilige situaties. Dringend verzoek; wilt u de hekken laten staan en omlopen via de 
stoep aan de voorzijde school (Skagerrak) 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering zou afgelopen week plaatsvinden, i.v.m. coronamaatregelen is deze 
uitgesteld. De verschilleden geledingen (MR,AC,SAC), zijn aan het nadenken op welke 
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manier dit kan worden vormgegeven. Volgens de wet op openbaar bestuur, is het 
mogelijk om vier maanden na afsluiting van het kalenderjaar, alsnog een 
jaarvergadering te houden. Houdt u er rekening mee, dat deze waarschijnlijk in het 
nieuwe kalenderjaar (2021) plaats zal vinden.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Team Albert Schweitzerschool.  
 
 
 


