3 december 2018 - nummer 8

INLEIDING
Geachte ouder(s),

Nog twee nachtjes slapen en dan verwelkomen we Sinterklaas op school. De Sint werkgroep is weer heel
actief geweest en heeft gezorgd voor een mooi programma, waarbij er aandacht is voor alle groepen.
Na het sinterklaasfeest zijn de kinderen twee dagen vrij. Op donderdag 6 en vrijdag 7 december hebben
wij met het hele team twee studiedagen gepland staan.
De donderdag staan verschillende onderwerpen op het programma. Zo gaan we onder andere
inhoudelijk aan de slag met ons aanbod op meerbegaafdheid en met het groepsoverstijgend werken. De
vrijdag staat geheel in het teken van 4x wijzer. We vinden het fijn te merken dat we al heel veel dingen
goed doen, maar ontwikkelen graag verder door. Hierbij krijgen we tijdens de studiedag ondersteuning
van Klassenadvies, die ons deze dag begeleidt bij het verder vergroten van de kwaliteit van ons aanbod.
Ook het werken aan een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 in aanpak en registratie zal aan bod
komen.
Via deze weg wil ik u ook op de hoogte brengen dat ik met verschillende partijen in gesprek ben
betreffende de veiligheid rondom de school. Met name op locatie Grotenhof ontstaan er bij het halen
en brengen van kinderen soms gevaarlijke situaties. Wilt u hier zelf bij het halen en brengen ook extra
alert op zijn? En heeft u ideeën over hoe de veiligheid verbeterd kan worden, dan hoor ik graag van u.

Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
5 december:
6 en 7 december:
12 december:
18 december:
20 december:
21 december:

Sinterklaas
Studiedagen – kinderen vrij
Podium 3 van 11.45 – 12.15 uur
Bezoek Franciscushof groep 1-2c
Kerstviering op school van 17.00 – 19.00 uur
Kerstviering, om 12.00 uur begint de kerstvakantie

KINDERLINTJE VOOR ARTHUR
Donderdagmorgen 22 november heeft burgemeester Van der
Meijden een kinderlintje uitgereikt aan Arthur van Bommel. De
jeugdgemeenteraad had Arthur gekozen, omdat hij zijn haren
3 jaren heeft laten groeien en telkens de staart heeft afgeknipt om
er een pruik van te laten maken voor zieke mensen.
Zijn donatie tijdens Wereldkankerdag (vier volle staarten van 45
centimeter) in februari was goed voor minstens één pruik.

SINTERKLAASVIERING 5 DECEMBER
Sinterklaas is al een paar weken in ons land. We kunnen dit goed merken aan de kinderen, die het
allemaal erg spannend vinden en vol verwachting zijn. Dit jaar hebben we het verhaal van het
Sinterklaasjournaal gevolgd. Er zijn veel verschillende Pietenkaartjes bezorgd op school. Het is alleen nog een
raadsel hoe ze hier terecht zijn gekomen en wat we ermee moeten doen. Misschien kan de Sint tijdens de
Sinterklaasviering woensdag a.s. hier meer over vertellen. Hij brengt dan samen met zijn Pieten een bezoek aan
de Sprankel.
Graag willen wij hem dan met alle kinderen verwelkomen. De kinderen van locatie De Wieken worden die
ochtend gewoon op De Wieken verwacht. De groepen lopen met hun eigen leerkracht naar locatie Grotenhof.
De leerkrachten van locatie Grotenhof zullen vanaf 08.20 uur op het schoolplein surveilleren. De kinderen van de
groepen 1 t/m 5 blijven buiten tot we Sint ontvangen hebben. Ook zullen er ouders van de harmonie aanwezig
zijn om de Sint te verwelkomen. De ouders die graag bij het ontvangst aanwezig willen zijn, zijn van harte
welkom.
Voor de kinderen van Spring en de groepen 1 t/m 5 is er woensdagmorgen 5 december een programma in de
grote zaal van het Dorpshuis. De groepen 6 t/m 8 houden surprise.

STUDIEDAGEN 6 EN 7 DECEMBER
Op donderdag 6 december en vrijdag 7 december is er een studiedag en zijn de leerlingen vrij.

PODIUM 12 DECEMBER
Op woensdag 12 december is er een podium voor de groepen 1-2c, 4a, 5b, 7b en 8b. Dit vindt
plaats in de grote zaal van het Dorpshuis van 11.45 – 12.15 uur. Ouders zijn van harte uitgenodigd
om te komen kijken naar de optredens. Wilt u eraan denken om tijdens de optredens geen foto’s te maken. Er
zullen door school foto’s worden gemaakt, die op onze website worden geplaatst.
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Jarigen december
1
2
4
4
6
9
13
15
15
17
18
19
20
20
23
24
27
29
29

Valerie
Myrthe
Mike
Lisa
Julia
J-jay
Lotte
Lisa
Thomas
Jesse
Pim
Lucas
Ilke
Ruud
Just
Cas
Melissa
Sam
Quando

-

Van harte gefeliciteerd!!!!

4B
7B
5B
5A
3A
8a
8a
5B
5B
5B
6B
7A
7A
7B
7B
3A
7A
3B
4A

KERSTVIERING
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, vieren wij op donderdagavond 20 december kerst in onze
groepen. Wij verwachten alle kinderen vanaf 17.00 uur op school.
Diner
De kinderen worden om 17.00 uur in de eigen klas verwacht. We beginnen dan met het kerstdiner. De vraag aan
alle kinderen is om hiervoor een klein deel van het diner te verzorgen, zodat we gezamenlijk kunnen genieten van
een heerlijk diner. In de klas van uw zoon/dochter komt vanaf 10 december een lijst te hangen met daarop een
aantal benodigdheden voor dit diner. De vraag aan alle kinderen en ouders om op deze lijst aan te geven
waarvoor uw kind kan zorgen. De etenswaren mogen op de avond zelf mee naar school gegeven worden.
Kerstactiviteiten
Na het diner kunnen de kinderen aan verschillende activiteiten deelnemen (bijvoorbeeld kerststukjes maken).
Voor deze activiteiten zijn wij nog op zoek naar materialen die wij in de kerststukjes kunnen verwerken. Denk
hierbij aan:


Kerstballen



Prikkertjes



Kaarsen



Potten voor de kerststukjes



Glazen potjes

 Andere kerstaccessoires
Mocht u thuis nog iets hebben staan, dan zou u ons hier erg blij mee maken. De materialen mag u afgeven bij de
groepsleerkracht.
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Hulpouders
Ook zijn wij op zoek naar ouders die de kinderen kunnen begeleiden tijdens de activiteiten (kerstkaarten
maken/kerststukjes maken etc.). De activiteiten beginnen om 18.00 uur en zullen om 19.00 uur weer afgelopen
zijn. U kunt u aanmelden bij juf Jessica: jessica.rijvers@eenbes.nl.
Om 19.00 uur mogen alle kinderen weer opgehaald worden op locatie Grotenhof. Tot 19.15 uur volgt er nog een
afsluiting op de speelplaats van locatie Grotenhof.
Vrijdag 21 december
Op vrijdagochtend 21 december lopen we met de klassen een herdertjestocht en zullen we met de klas een doos
af gaan geven bij mensen die deze doos tijdens de kerst goed kunnen gebruiken. Om 12.00 uur is de school uit en
kunnen de kinderen lekker vakantie gaan vieren.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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