19 november 2019

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Sinterklaasfeest
Op donderdag 5 december a.s. vieren we op school
natuurlijk het Sinterklaasfeest. In de ochtend zullen
we Sinterklaas en een aantal van zijn pieten op het
schoolplein verwelkomen. De kinderen blijven op
het schoolplein en zullen bij hun juf of meester verzamelen. De ouders kunnen achter de afzetting
kijken hoe Sinterklaas om iets over half 9 door de
kinderen ontvangen zal worden. Na het welkom
zullen alle kinderen met de leerkrachten naar de klassen gaan.
Natuurlijk heeft de Ouderraad weer een traktatie en drinken
voor de ochtendpauze voor alle groepen geregeld!
Omdat het voor Sinterklaas een hele drukke dag is, hebben de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lootjes
getrokken. Zij zullen surprises maken en
deze op woensdag 4 december a.s. om
08.20 uur op school brengen. Alle ouders,
verzorgers en andere belangstellenden
hebben de mogelijkheid om op woensdag 4 december van
12.30 tot 13.00 uur een kijkje te nemen bij alle mooie surprises. Ze zullen uitgestald staan bij de groepen 5 t/m 8.
LET OP: Zoals we u al eerder hebben geïnformeerd, hebben we
op donderdag 5 december a.s. een continurooster. Dit
betekent, dat alle groepen van 08.30 tot 14.00 uur naar school
gaan. Zij zullen die dag met elkaar in de klas eten, dus alle
leerlingen dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen!
Indien er kinderen zijn ingeschreven voor de TSO voor die dag,
dan kunnen ze daarvoor afgemeld worden via TSO Assistent.
Als er kinderen op deze dag gebruik maken van de BSO, dan
kunnen zij tot half 4 bij ons op school blijven. De medewerkers
van HumanKind zullen hen dan op de normale tijd bij school
ophalen.
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Kerstviering
Ook dit jaar zullen we met onze leerlingen een kerstviering houden op woensdag 18 december a.s.. De groepen 1 t/m 3 zullen
met elkaar het kerstspel opvoeren op het kleuterplein; de
groepen 4 t/m 8 zullen met elkaar het kerstspel opvoeren in het
Brestheater.
Zoals gebruikelijk zullen we na de viering met elkaar gaan genieten van een heerlijke kerstmaaltijd, die zal worden verzorgd
door de ouders. Meer informatie over de kerstviering zullen wij u binnenkort in een aparte
digitale nieuwsbrief toesturen.

Continurooster
Zoals ook in de jaarkalender staat vermeld, hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 op
vrijdag 20 december een continurooster van 08.30 uur tot 14.00 uur. Zij dienen die dag
zelf voor een lunchpakket te zorgen!

Uitnodiging informatieavond bestuurlijke fusie
Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een informatieavond over de bestuurlijke fusie. Hiervoor zijn 2 data beschikbaar:
dinsdag 26 november (Brestheater) a.s. en donderdag 28 november a.s.
(Droogdok Jan Blanken). U kunt zich nog aanmelden tot vrijdag 22 november a.s. via e-mail: secretariaat@onderwijsvpr.nl. Vermeld hierbij duidelijk
welke datum u wilt komen en met hoeveel personen.

Herinnering ouderbijdrage
De Ouderraad wil de ouders graag verzoeken na te gaan of zij de ouderbijdrage
voor dit schooljaar al hebben betaald. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan verzoeken zij u, om dit alsnog te doen. Het geld zal worden besteed aan diverse
vieringen en feesten voor alle kinderen.

Grote wisseltruc
Elk jaar in december is het extra druk, ook voor de ouders van de decogroep; zij kunnen vele extra handen daarom goed gebruiken! Op donderdag
5 december is het grote Sinterklaasfeest en op vrijdag 6 december wordt
meteen gestart met de kerstversieringen.
Er worden kerstbomen opgetuigd, de prikborden krijgen een kerst-thema en
er komt een kerststal op de tribune van het kleuterplein. Al met al een heleboel werk en de deco-groep wil hiervoor graag uw hulp inroepen. Mocht u
tijd hebben (ook al is het maar een uurtje), komt u dan op vrijdag 6 december a.s. vanaf 08.30 uur naar de teamkamer op de 1e verdieping. Er wordt
gestart met een kopje koffie of thee, waarna de taken verdeeld zullen worden en iedereen aan de slag gaat. Zoals u weet, vele handen maken licht werk! En daarbij
is het ook nog eens heel gezellig om dit met elkaar te doen.
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Help wanted!
De deco-groep kan ook buiten de grote wisseltruc nog versterking
gebruiken! Zij komen vaak op woensdagochtend samen om te
werken aan nieuwe decoraties, of om oude decoraties te vervangen voor nieuwe. Met speciale gelegenheden zoals Sinterklaas en
Kerstmis worden er ook veel themagerichte decoraties gemaakt.
Het zorgt voor een mooie en sfeervolle aankleding van onze
school, en we zijn dan ook heel blij dat wij zo’n enthousiaste, creatieve en betrokken groep ouders hebben!
Om dit allemaal te kunnen blijven doen, zoeken ze nog wel versterking! Lijkt het u wat om
te helpen bij de deco-groep? Loop dan gerust binnen op woensdagochtend, ze zijn vanaf
08.30 uur te vinden in de teamkamer. Keertje meelopen om te kijken of het wat voor u is?
Natuurlijk geen probleem!

Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Surprises op school brengen
Kijkmiddag surprises

Groepen 5 t/m 8

Woensdag 4 december 08.20 uur
Woensdag 4 december 12.30 - 13.00 uur

Sinterklaasfeest
Continurooster

Alle groepen
Alle groepen

Woensdag 5 december
(kinderen BSO blijven tot 15.30 uur)

Kerstviering

Alle groepen

Woensdag 18 december

Continurooster

Groepen 5 t/m 8

Vrijdag 20 december 08.30 - 14.00 uur

KERSTVAKANTIE

Alle groepen

Maandag 23 december t/m
vrijdag 3 januari

