Nieuwsbrief Talententuin Maastricht - week 51
Maastricht

Laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar
Beste ouder(s), verzorger (s),
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021.
De maand december is anders verlopen dan we gedacht en gehoopt hadden. Toch hebben
we afgelopen maandag onze deuren moeten sluiten in verband met de afgekondigde
corona-maatregelen.
Gelukkig is er nog snel door de werkgroep kerstviering een aanpassing gedaan aan het
programma en hebben de kinderen op vrijdag 17 december met kerst activiteiten de week
kunnen afsluiten.

Schoolfruit
Door de lockdown was het niet nodig dat er afgelopen week fruit op school
bezorgd werd.
Door de leverancier is het fruit naar de voedselbank gebracht.
Zo is het fruit toch op een goede plaats gekomen.

Werkzaamheden fietspad afgerond

In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat er aan een nieuw
fietspad gewerkt wordt. In een snel tempo is het pad uitgegraven en is
een fundering gelegd. Inmiddels is ook het asfalt gelegd en kunnen de
kinderen over het pad naast het voetpad, richting school fietsen.

Ontruimingsoefening

Op16 november heeft er een aangekondigde
ontruimingsoefening plaats gevonden.
Iedereen was goed voorbereid. De personeelsleden
hadden vooraf de informatie gekregen en iedereen
wist waar hij/zij naar toe moest. Alle kinderen
reageerden rustig en luisterden goed naar de
instructies. De ontruiming verliep snel en de hoofd
BHV was erg tevreden.

CJG 043 Rots en Water training
De rots & water trainingen gaan begin 2022 weer van start
(voor zover de corona-maatregelen dit toelaten) en aanmelden
is mogelijk: https://www.cjg043.nl/aanmelden/. Voor het gehele
aanbod van Trajekt verwijzen we graag naar www.trajekt.nl en
op www.cjg043.nl staat nog meer informatie en aanbod voor ouders
en kinderen in de regio Maastricht en Heuvelland. Ouders uit heel de
regio 043 kunnen (gratis) gebruik maken van dit aanbod.

Vitrien
Misschien heeft u het al gezien, maar 4 van onze leerlingen zijn te zien op TV Maastricht in
het programma Vitrien. De kinderen hebben de vorige week het filmpje al gezien en ze
waren apetrots dat ze echt op televisie zouden komen.
https://rtvmaastricht.nl/televisie/gemist/vitrien/f012d528-57ea-4a74-9ea8ae0c30af0933/vitrien-2021-week-51

Start school na de kerstvakantie
Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief is het nog niet duidelijk of de school op
10 januari open zal gaan. Natuurlijk willen we niets liever dan onze leerlingen
weer op school zien. Op 3 januari zal er weer een persconferen-tie plaats
vinden. Daarna zal duidelijk zijn wat er gaat gebeuren. Houd u
vanaf 4 januari de berichten via schoudercom in de gaten. We zullen u dan
informeren hoe het verder gaat.

Het team van Talententuin Maastricht wenst iedereen hele fijne feestdagen en een heel
mooi gelukkig en gezond 2022 toe!

