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Geachte Ouders,
Hierbij ontvangt u het informatiebulletin van deze maand. De INFO's verschijnen de laatste week van
iedere maand. Daarnaast ontvangt u via Kwieb regelmatig informatie van de leerkracht
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

AGENDA 2022-2023

ma. 5 december Sinterklaasfeest op school

woe. 21 december Lichtjestocht 17.00 - 20.00 uur

do. 22 december Infobulletin

24 dec. - 8 jan. Kerstvakantie

do. 26 januari Infobulletin

vr 27 januari Verjaardag meester Martijn

do 2 februari Verjaardag juf Tera

do. 02 februari
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

wo. 8 februari

verjaardag Meester Dirk/ meester

Colin/ verjaardag meester Colin/juf

Nicole

do. 23 februari Infobulletin

25 febr. - 5 mrt. Voorjaarsvakantie

woe. 29 maart
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

do. 30 maart Infobulletin

di 18 april Verjaardag juf Annette

do. 20 april Infobulletin

22 apr. - 7 mei Meivakantie

10 mei
Verjaardag juf Francis en juf

Martine

17 mei Verjaardag juf Mirjam

18 - 21 mei Hemelvaartsweekend

wo 24 mei
Verjaardag juf Anne Marije en

meester Ronald D.

do. 25 mei Infobulletin

27 - 29 mei Pinksterweekend

2 juni Verjaardag juf Marjan

ma. 26 juni
Studiedag

Kinderen vrij

do. 29 juni Infobulletin

do. 20 juli Infobulletin

vr. 21 juli
Studiedag

Kinderen vrij
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VERSIERD
U hebt het wellicht al gezien. De school is weer prachtig versierd.
Mijke Faber en haar moeder hebben de school omgetoverd in Sinterklaassferen.
Het brengt iedereen in de juiste stemming om dit prachtige feest te vieren.
We zijn weer heel dankbaar voor dit prachtige resultaat.
Het is een mooie plek geworden om de Sint volgende week met open armen te ontvangen

WEBSITE
De website van school is aan vervanging toe. Achter de schermen
wordt daar de laatste maanden hard aan gewerkt.
We willen begin december live gaan met de nieuwe site.
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TUSSENEVALUATIE
Na de herfstvakantie hebben we een vragenlijst onder ouders
en leerkrachten uitgezet over de eerste ervaringen van het
continurooster.

Vanuit de ouders hebben we 113 reacties ontvangen. Van de
respondenten geeft 97,3 % aan de roosterwijziging als positief
te ervaren. Daarbij wordt het regelmatige dagritme en de rust
als voornaamste pluspunt genoemd.
Er wordt een aantal aandachtspunten meegegeven:

- de invulling van de lunchtijd
- voor sommige kinderen onvoldoende tijd om te eten.
- de break in de week (woensdagmiddag)

De oplossingen zijn veelal maatwerk daar werken we aan.

Met het team hebben we ook gesproken over de eerste ervaringen. Ook hier wordt ervaren dat het effect voor de
kinderen positief is. De eigen ervaring is nog weerbarstig. Het vraagt tijd om aan het nieuwe ritme en de nieuwe
routines te wennen. We bedenken met elkaar waar we aanpassingen doorvoeren, of hoe iets beter ingevuld kan
worden. Het is working progress. De teneur is positief.

ZIEK OF TE LAAT MELDEN

Ziek of te laat? Graag vóór 8.00 melden.

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat een leerkracht ‘s morgens een leerling mist.

Het gevolg is dat de klas lestijd mist, omdat de juf of meester gaat telefoneren om te

achterhalen of de afwezige leerling inderdaad ziek is of dat er iets anders aan de hand is.

Ziekmelden kan eenvoudig via de Kwieb app. Als u dat voor 8.00 ‘s morgens doet, kan de leerkracht dit op tijd lezen

en alle aandacht aan de klas besteden.

SINTERKLAASFEEST OP SCHOOL

We zitten midden in de Sinterklaasperiode. Een leuke sfeervolle en zeker ook spannende tijd. Op school volgen we
trouw het Sinterklaasjournaal. En ook de Sint heeft laten weten dat hij ruimte in z’n drukke agenda heeft om onze
school te bezoeken. Hierbij enkele belangrijke data voor de komende periode;

● Woensdag 30 december mogen de kinderen hun schoen zetten op school.
● Vrijdag 2 december 8:30 surprises (vanaf groep 5) mee naar school en in de

bovenbouw hal neerzetten.
● Maandag 5 december kinderen verzamelen om 8:30 op het boot plein bij de juf of

meester.  Sint komt aan op het plein waar we hem van harte welkom heten.
Daarna gaat de Sint mee de school in om het feest samen met de kinderen te
vieren. We hopen op een gezellige en sfeervolle dag.
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BEWEEG WIJS
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over Beweegwijs.
Inmiddels is er een speelbegeleider voor onze school
aangesteld in de persoon van meester Bas IJselstijn. Meester
Bas is iedere woensdag op school om speelinstructie in de

groepen te geven. Afgelopen week is hij gestart met de onderbouwgroepen. Volgende
week zijn de bovenbouwgroepen aan de beurt. Er werd volop gespeeld, ook in de
pauzes. Het is de bedoeling dat door deze begeleiding de kinderen veel speel ideeën
opdoen. De start zag er veelbelovend uit. U hebt er misschien al iets over gehoord van
de kinderen.

LICHTJESTOCHT
Woensdag 21 december staat de lichtjestocht gepland. Daar verheugen we ons op. Tussen
17.00 en 20.00 uur vindt deze buiten Kerstviering plaats. Iedere 10 minuten vertrekt er een
groepje over de route die is uitgezet met lichtjes. De ouders en hun kinderen ontvangen tijdig
een uitnodiging met hun exacte vertrektijd. De tocht vindt rondom de school plaats.
Voor de duidelijkheid er is verder geen kerstmaaltijd, of -ontbijt. Uiteraard staan we
uitgebreid met de kinderen in de klas stil bij het kerstverhaal.

We hebben voor die tocht glazen potjes nodig en vragen u deze de komende periode voor ons te sparen. Vanaf 1
december verzamelen we ze op school. De lampion lampjes van Sint Maarten kunnen tijdens de tocht feestelijk
worden ingezet.

UPDATE TELEFOONCENTRALE
Donderdag 8 december a.s. wordt de telefooncentrale op school geupdate. Dit gebeurt in de vroege ochtend vanaf
8.00 uur en duurt ca een half uur. Het kan zijn dat we in die tijdspanne hinder ondervinden met het telefoonverkeer.
Op voorhand onze excuses hiervoor. We gaan ervan uit dat we daarna weer goed bereikbaar zijn.
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