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Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas
Het is bijna zo ver, het grote sinterklaasfeest. Op dinsdag 5 december zal de Sint
onze school bezoeken. Op deze dag gaat de deur gewoon 8.15 uur open. We
verwachten de kinderen voor 8.30 uur in de klas, want we moeten op tijd buiten
staan. Ze mogen hun jas aanhouden, zodat we de Sint daarna buiten kunnen
opwachten. Buiten heeft iedere groep een vaste plek. De ouders mogen buiten het blauwe hek
kijken, zodat alle kinderen het goed kunnen zien.
Na de aankomst van Sint gaan alle kinderen naar binnen (de ouders mogen dan naar huis) voor
hun eigen programma. De school is om 14.15 uur weer afgelopen. De kinderen van de
groepen 1 t/m 4 moeten in de klas worden opgehaald.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 leveren vrijdag 1 december hun surprise in op school.
Deze dag moeten de kinderen gewoon fruit/groente, brood en water meenemen. We kijken uit
naar een leuke dag!
Waarschijnlijk dinsdag 12 december landelijke staking
Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen, dat er opnieuw acties in voorbereiding zijn in het
primair onderwijs. Het nieuwe kabinet investeert wel extra in het primair onderwijs, maar die
investeringen zijn niet hoog genoeg en pas in de loop van de komende jaren beschikbaar. De
organisaties die samenwerken in het PO-front, hebben op 7 november een gesprek gevoerd met
de nieuwe minister van Onderwijs Arie Slob. Zij hebben hem een gezamenlijke ultimatumbrief
overhandigd, waarin nieuwe acties worden aangekondigd. Wij verwachten uiterlijk in de week van
5 december een antwoord van de minister op de vraag, of het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt
om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt
er op 12 december EEN OPROEP VOOR een landelijke staking. Volgende week zal ook het
team een besluit nemen over op welke wijze wij gehoor gaan geven aan deze
stakingsoproep.
Vrijdag 22 december kinderen vanaf 12:00 uur vrij!
Donderdag 21 december sluiten we het jaar weer af met een feestelijk diner. Het
etentje is van 18:00 – 19:00 uur. Het is de bedoeling dat ieder kind iets te eten of
drinken mee neemt. Wat uw zoon/dochter mee neemt, kunnen jullie over ongeveer
twee weken met de groepsleerkracht bespreken. De dag daarna…. vrijdag 22
december hebben de kinderen vanaf 12:00 uur vakantie.
Vreedzame school
Ieder blok van de Vreedzame School ronden we met een paar klassen af met
een gezamenlijke afsluiting. De ouders zijn dan ook van harte welkom! De
kinderen laten op het podium zien wat ze dat blok geleerd hebben. Uw
zoon/dochter zal het erg leuk vinden als u komt kijken! Om er voor te zorgen
dat u de datum op tijd in uw agenda kunt zetten, hierbij een overzicht voor het
hele schooljaar:
Afsluiting blok 3  26 januari 2018 om 13:30 uur voor groep 1/2D, 5A, 8A
Afsluiting blok 4  16 maart 2018 om 13:30 uur voor groep 1/2E, 4B, 6B, 7B
Afsluiting blok 5  26 april 2018 om 13:30 uur voor groep 1/2B, 3B, 7C, 8B
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Schoolkeuze voortgezet Onderwijs
Op dinsdag 9 januari is er voor de ouders en leerlingen van groep 8 een informatieavond voor de
schoolkeuze Voortgezet Onderwijs. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk een uitnodiging.
Drie nieuwe collega’s voorstellen
Sinds kort hebben wij drie nieuwe collega’s: juf Mariska ondersteunt groep 1/2, juf Elisa geeft op
dinsdag muziekles aan groep ½ en meester Tim geeft op vrijdag muziekles aan groep 3 t/m 8. Wij
heten ze van harte welkom en veel plezier op deze school.

<< juf Mariska

juf Elisa >>

meester Tim >>

Nationale voorleeswedstrijd 2017 - 2018
De voorleeswedstrijd van dit jaar is weer geweest! De voorrondes waren in de klas. Kinderen van
de groepen 7 en 8 deden mee om de winnaar van de klas te worden. Samen hebben zij gestemd
wie de beste voorlezer was.
Deze vijf voorleestoppers zijn het geworden: 7A: Mohamed, 7B: Ayoub, 7C: Safouan, 8A: Imran &
8B: Abdelaziz. Toevallig zijn het dit jaar allemaal jongens.
Vrijdag 24 november vond de schoolfinale plaats. De jongens streden tegen elkaar om de beste
voorlezer van de school te worden. De kinderen van de middenbouw waren het publiek en
genoten van de verhalen. De jury (een aantal kinderen van de groepen 3, 4 en 5) had de serieuze
taak de winnaar de kiezen. En de winnaar is geworden......…. Abdelazis van groep 8B!
Goed gedaan allemaal!!

Ouderbijdrage + schoolreisje in 1x betalen  overmaken
Denken jullie er aan om de ouderbijdrage en de kosten van het schoolreisje over te maken? Voor
vragen kun je bij Marjan(administratie) terecht.
Nieuwsbrief digitaal
Sinds kort versturen wij de nieuwsbrief via e-mail. Op dit moment ontvangt u hem ook nog op
papier, maar dat gaat binnenkort veranderen. Vanaf januari ontvangt u hem alleen nog per e-mail.
Als u uw mailadres nog niet heeft doorgegeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter, wilt u dit
dan zo snel mogelijk doen?
De schoolvakanties
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Vrijdagmiddag 22 december 12:00 uur
Maandag 26 februari 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Vrijdag 27 april 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdag 20 juli 2018

Laatste dag
Vrijdag 5 januari 2018
Vrijdag 2 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Vrijdag 31 augustus 2018

Studiedagen schoolteam. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk.
Maandag 5 maart 2018, maandag 25 juni én dinsdag 26 juni 2018
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