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SINTERKLAASVIERING OP SCHOOL
Op dinsdag 5 december a.s. viert Sinterklaas zijn verjaardag
ook bij ons op school. We starten gewoon om 8.30 uur en
verwachten de goed heilig man om ongeveer 8.45 uur.
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom
de aankomst van Sint op het plein van Fazant 1 bij te wonen.
Natuurlijk bezoekt de onderbouw die dag de schatkamer….
En omdat we die dag een continurooster hanteren vragen we
u de kinderen een lunchpakketje mee te geven. De kinderen
zijn die dag om 14.00 uur  uit.
We wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest toe!
STAKING dinsdag 12 december a.s.??
Houdt u er aub ernstig rekening mee dat er op 12 december a.s. een volgende landelijke
stakingsdag wordt gehouden in het onderwijs en u voor opvang van uw kind(-eren) moet zorgen.
Zodra één en ander vast staat hoort u onmiddellijk van ons. Op 5 december a.s. loopt het
ultimatum dat gesteld is aan de minister af en verwachten
we duidelijkheid te hebben. In de bijlage vindt u een brief
met uitleg over waarom er precies gestaakt wordt.
CERTIFICAAT SUPERSCHOOL

We zijn erg trots op de leerlingen van groep 7 en 8 die een
geweldig bedrag hebben opgehaald voor de
kinderpostzegelactie. Bovendien hebben we een zilveren
certificaat ontvangen omdat onze school al meer dan 15
jaar meedoet aan de kinderpostzegelactie. Super gedaan
jongens en meisjes uit groep 7 en 8.
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STUDIEDAG 6 dec.
De dag na Sinterklaas, woensdag 6 dec.a.s., zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag van
het team. Zo kunnen de kinderen de hele dag genieten van de pakjes van Sint.
OUDERRAAD:
Sint materialen opruimen donderdag 7 dec.
De ouders van de ouderraad zijn erg blij met hulp van ouders bij het opruimen. Mocht u een uurtje
tijd hebben om aan te sluiten bij het opruimen van alle Sintspulletjes op donderdag 7 dec. dan bent
u van harte welkom.
We willen meteen inventariseren wat we volgende jaren nog gaan gebruiken en uitzoeken wat weg
kan. Vele handen maken licht werk. Koffie en thee staat klaar.
Vrijdag 8 dec. gaat de OR de school in kerstsfeer brengen. Ook dan is hulp welkom.
TYPETUIN
Uit een eerdere inventarisatie naar de behoeften van
na-schools aanbod onder de ouders, kwam naar
voren dat ouders het fijn zouden vinden als hun kind
een typecursus zou kunnen volgen op school. Wij
hebben een aanbieder gevonden die past bij onze
visie. Een aantal punten:
- Programma is volledig adaptief, kinderen oefenen op
hun eigen tempo en niveau.
- Kinderen oefenen thuis min. 1 keer per dag 10 min.
- Cursusduur 13 lesweken; 8 groepslessen van 60 minuten (verlenging is mogelijk).
- Begeleiding door een ervaren type-coach.
- Typetuin zorgt voor lesmateriaal en apparatuur.
- Tot 1 januari 2018 een aantrekkelijke korting voor de ouders.
U leest het uitgebreide aanbod in de bijlage. Tevens vindt u daarin welke stappen u moet nemen
als u uw kind wilt aanmelden voor deze typecursus.
Wist u dat:
● Juf Jacqueline het fijn vindt om regelmatig op school te zijn, alle kinderen te zien en haar
collega’s zo te ondersteunen.
● Isa Verheul uit groep 6 optreedt in een voorstelling in de Kunstmin op do. 14 dec. a.s. Er
zijn kaarten beschikbaar voor de avondvoorstelling.
● Volgens de kinderen: ‘een goede juf zelf ook doet wat ze van de kinderen verwacht’.

