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NIEUWBOUW
Zoals u kunt zien vordert de nieuwbouw op
Fazant 1 gestaag. De aannemer ligt op koers om
in de zomer van 2020 te kunnen opleveren.
Intussen zijn we op school druk met bepalen van
de inrichting. We willen dat de kinderen en u zich
meteen thuis voelen in dit nieuwe gebouw. We
kiezen nieuw meubilair, waarin een doorgaande
lijn zichtbaar is voor opvang en onderwijs. In de
hal, die het hart van het gebouw én het dorp
vormt, staan de kinderen letterlijk centraal.
Aan de buitenkant ziet u de prachtige contouren
steeds zichtbaarder worden. We zien uit naar de
volgende mijlpaal van de bouw, het dak.
VERKEERSSITUATIE
De verkeerssituatie rondom Fazant 1 blijft
onveranderd tijdens de bouw. De voetgangers
kunnen niet over de stoep. Inmiddels is er wel
duidelijke belijning bij de oversteekplaatsen
aangebracht door de gemeente, die de veiligheid
verbeteren. Het blijft echter voor iedere weggebruiker
zelf ook goed opletten voor tijdens en na het
oversteken. Dank voor uw begrip en medewerking.
TYPELESSEN
Op do. 5 maart 2020 om
15:30 start de typecursus
van de Typetuin voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op onze school. Onlangs
ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari
2020 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld en betaalt u €160,-. Vergeet
dus niet in te schrijven voor 1 januari 2020 via www.typetuin.nl/aanmelden.
(kies voor de rechter variant, klassikaal). Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar
013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.

RING GEVONDEN
Meneer Eric bracht gisteren na de gymlessen in Duijvesteijn
deze ring mee. Hij ligt nu bij juf Anja. Er ligt ook een sleutel,
mogelijk een fietssleutel, met zwart plastic stuk. Tevens liggen
er gevonden voorwerpen op de techniektorens rechts als je de
school binnen komt. Kijkt u voor de kerstvakantie of er iets van
uw kind bij ligt. Daarna ruimen we het op. Hartelijk dank vast!
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KERSTMARKT
Sportcafé Duyf organiseert ook dit jaar weer een
gezellige kerstmarkt met 18 kramen vol leuke en
lekkere cadeaus voor de kerst. Ook aan de inwendige
mens wordt gedacht, eten en drankjes zijn verkrijgbaar.
Dit alles vindt plaats op 19 december van 16.00 – 20.00
uur in Sporthal Duyvesteyn, Fazant 3, Maasdam.
KERSTGEDACHTE
De leerlingen van groep 7 kregen de opdracht een gedicht
te schrijven over kerst. Alle kinderen beschrijven dat op
hun eigen unieke manier. Hiernaast vindt u een voorbeeld.
Met dank aan Lucas. Wij kunnen ons ook vinden in deze
kerstgedachte en wensen iedereen zo’n gezellige
decembermaand toe.
FOUTE KERSTTRUIENDAG en natuurlijk doen alle juffen mee en doneerden ze aan het goede doel.
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KERSTCIRCUIT gr. 1 t/m 8 was GEZELLIG!! DANK AAN DE HELPENDE OUDERS.
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KLIMAAT IN JE STRAAT
In 2020 viert Groei & Bloei Hoeksche Waard haar 40- jarig bestaan.
Daarvoor staan er verschillende activiteiten op stapel, waarbij we ook de jonge inwoners van de Hoeksche
Waard enthousiast willen maken voor alles wat groeit en bloeit.
Na de hete zomer van 2018 is het klimaat een “hot item”. Kinderen laten zich ook horen in klimaatmarsen in
Europese hoofdsteden. Ze vragen de politici om actie. Begrijpelijk, want het gaat over hun toekomst.
Duurzaamheid lijkt een toverwoord, maar meer aandacht voor de natuur en voor wat groeit en bloeit is waar
het om gaat.
Daarom wil Groei & Bloei Hoekse Waard het jaar 2020 starten met de tentoonstelling “Klimaat in je straat”.
Door de goede samenwerking met het Hoeksche Waard Landschap kunt u deze tentoonstelling bezoeken in
het Nationaal Landschap Centrum van het HWL Veerweg 1 in Numansdorp. In de maanden januari en
februari 2020 kunt u op woensdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 16.00 uur de tentoonstelling
bezoeken en de toegang is gratis. Als je iets te vieren hebt, trakteer je, en Groei&Bloei doet dat op deze
manier. Dit initiatief werd positief ontvangen door de gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse
Delta en de Rabobank. Als hoofdsponsors maken zij deze tentoonstelling mogelijk. Intratuin Numansdorp
draagt ook bij aan dit initiatief. Zij zorgen voor de groene aankleding en stellen verschillende leuke prijzen
beschikbaar, die passen bij dit thema. De prijzen worden verloot onder de bezoekers die hun reactie op de
tentoonstelling achterlaten. Het drukwerk wordt door Groei&Bloei Nederland gesponsord. Als lokale
organisatoren zijn we heel blij met deze breed aangeboden steun. We zouden graag zien dat de goede
voornemens voor 2020 vooral GROEN uitpakken, want we kunnen op veel manieren bijdragen aan een
prettige leefomgeving en daar speelt de groene tuin een belangrijke rol in.
Een tegeltuin lijkt makkelijk in onderhoud, maar dat is helaas niet zo. Bovendien is hij voor de opvang van
regenwater ongeschikt en met forse buien levert dat al snel problemen op. Water blijkt ook in ons waterrijke
land steeds belangrijker te worden. Het kunnen beschikken over voldoende schoon drinkwater wordt in de
komende jaren een grote uitdaging. Ook de temperatuur wordt hoger in een stenen omgeving. Hoe
vervelend dat is hebben we ervaren tijdens de hittegolven, die in de toekomst nog veel vaker zullen
voorkomen.
De tentoonstelling “Klimaat in je Straat” laat zien welke keuzes we kunnen maken en met welk resultaat.
We hopen dat veel ouders en grootouders met hun kinderen/kleinkinderen deze gratis tentoonstelling zullen
bezoeken in januari en februari 2020 en dat het bijdraagt aan de bewustwording en discussie over de
toekomst van ons allen.
AGENDA
Di. 17 dec. gaan de kleuters kerstliedjes zingen bij de bejaarden in
Puttershoek.
Do. 19 dec. Gewone schooldag en in de avond kerstdiner! Bijgevoegd is
nogmaals de brief met alle informatie over de kerstviering. Op vrijdag
hanteren we continurooster voor de groepen 5 t/m 8.
Vr. 20 dec. vanaf 8.30 uur alle feestartikelen in de gangen en centrale
ruimtes opruimen olv OR. We zoeken nog helpende handjes, want vele
handen maken licht werk.

