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Spel&pakjesmorgen / SWV OA netwerk
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Bestuursvergadering
11
Oplevering nieuwbouw
12
Gebedsgroep van ouders (08.30u./personeelskamer)
13
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Verjaardag mw. De Rooij / 25 jarig jubileum juf De Gier
16
17
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Verjaardag juf Geelhoed
20
Kerstviering &-zang; de leerlingen van groep 1 en 2 zijn ’s middags vrij
21
Verjaardag juf Qualm en juf Van Meuwen
Kerstvakantie
22
Verjaardag juf Bos
23
Verjaardag juf De Gier
24
25
1e kerstdag
26
2e kerstdag
27
28
29
Verjaardag juf Slootweg
Verjaardag meester Vermeulen
30
31
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Advent
U krijgt via uw kind het adventsprogramma 2018. Het thema luidt dit keer ‘Immanuël, God met
ons’. Met Kerst kijken we terug en gedenken we Jezus’ komst naar de aarde om zondaren zalig
te maken. Maar we kijken ook vooruit, vol verwachting, want Gods Zoon zal nogmaals komen.
Niet als kindje maar als de grote Koning Die alles nieuw zal maken.
Het programma vermeldt de Bijbelverhalen die verteld gaan worden. Het biedt een mooie
gelegenheid om aan deze verhalen ook thuis aandacht te geven.
Op donderdag 20 december zullen we ’s avonds het Kersfeest in de groep vieren. Dat is voor
ons één van de hoogtepunten van het schooljaar. Alle kinderen worden om 18.25u. verwacht
zodat we klokslag 18.30u. kunnen beginnen. Alle kleuters zijn op 20 december ’s middags vrij.
Die kunnen dan uitrusten voor het avondprogramma begint.
Kerstzang
U wordt hartelijk uitgenodigd om op 20 december met de kinderen enkele Kerstliederen op het
plein te zingen. Aanvang is ca. 19.45u. Komt u ook?
Let op: De vrijdag na de Kerstzang starten de lessen om 9.00u. en om 12.00u. begint de
Kerstvakantie.
Schoenendoos
191 kinderen hebben meegedaan aan de actie Schoenendoos. Alle ouders die zich samen met
hun kind(eren) hiervoor hebben ingespannen, willen we hartelijk danken. Dat geldt ook voor
de vrijwillige bijdrage waarmee het transport betaald kan worden. Het is fijn te weten dat we
191 arme kinderen blij kunnen maken met een mooi cadeau.
Nieuwbouw
Op dinsdag 11 december hopen we de sleutel van de nieuwe school overhandigd te krijgen. Het
is een moment waar we lang naar hebben uitgezien. Er is veel werk verricht en er zal daarna
ook nog het een en ander moeten gebeuren. We zijn blij dat een aantal handige ouders wil
helpen met de inpandige afwerking, vooral het realiseren van berg- en opslagruimte.
Verder zullen we tot D.V. 21 en 22 februari nog aardig wat voorbereidingen moeten treffen om
de verhuizing gesmeerd te laten verlopen en een goede start te kunnen maken. Zo zijn we met
de gemeente in gesprek om te zien hoe we het verkeer rond de school zo veilig mogelijk kunnen
maken. Ook het benutten van de buitenruimte is een onderwerp van gesprek. Onze toekomstige
buur, V.V. Moerkapelle, is bereid ons meer speelruimte te gunnen door een voetbalveld tijdens
de morgenpauzes in gebruik te geven.
Het nieuwe schoolplein zal in de weken rond de verhuizing ingericht worden, zodat we op de
eerste schooldag in het nieuwe gebouw over een compleet nieuw speelterrein beschikken.
We denken er nog over na hoe we de verhuizing voor en met de kinderen gaan markeren.
Ideeën daaromtrent zijn welkom.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is inmiddels uitgebreid met vier moeders, te weten Elise Hak,
Annebeth Romijn, Hester van Egmond en Aline van Eijk. Na de kerstvakantie zal deze
commissie nog een geldactie organiseren. Ook overdenken ze de mogelijkheid voor bedrijven
om ons geldelijk te ondersteunen. Dit alles om de inrichting van het nieuwe plein te kunnen
betalen.
Gevonden voorwerpen
- Trui, Skate Nation, zwart-wit-rood, mt 134-140
- Vest, grijs, Gap kids, 8-9 jr
- Trui, donkerblauw, Rebel, Primark , mt 128
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- Blauw hemdje , mt 140
- Diverse sjaals en losse wanten
- Grote, dunne mosgroene shawl
- Doek van Pip, blauw-roze gebloemd
- Rugzak met trommeltje en beker van spiderman
- Diverse trommeltjes en bakjes
- Speelgoed zonnebril
Tenslotte
We hopen elkaar nog wel te zien maar vanaf deze plaats wens u ik alvast een fijne vakantie toe
met gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling. We verwachten de kinderen weer op
maandag 7 januari tegen de klok van half negen.
Met vriendelijke groeten,
R.D.L. Remmers, directeur
Goed Gedrag in de praktijk
In de eerste weken na de zomervakantie zijn we in groep 3a bezig geweest met afspraken die
we belangrijk vinden om een fijne klas te zijn. Elk groepje in de klas heeft een afspraak
uitgebeeld en we hebben dat op de foto gezet. Deze afspraken en foto’s hangen voor in de klas.
We herhalen deze afspraken regelmatig, om elkaar er aan te herinneren wat hoort bij een fijne
klas.
Op het bord staat 1 afspraak centraal. De eerste periode werkten we aan ‘vinger opsteken’.
Dat leerdoel hebben we behaald!  Dat doen we door wat leuks met elkaar te doen.
Nu werken we aan: ‘We kijken en luisteren naar elkaar’. Zo is er aandacht en ruimte voor
iedereen zijn verhaal.
Daarnaast worden er elke dag ook heel wat muntjes verdiend! Hierdoor hebben we
regelmatig een leuke groepsbeloning met elkaar.
Hartelijke groet uit groep 3a!

Advertenties
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