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Sinterklaas
Gisteren gingen de kinderen blij met hun cadeautjes naar huis. Sinterklaas had een
leuk cadeautje in hun schoen gedaan. Vooral de “toverpennen” vielen in de smaak.
Aanstaande woensdag komt Sinterklaas met zijn roetveegpieten op school. Rond
negen uur heeft de Sint beloofd om aanwezig te zijn. We hebben een feestelijk
programma voor hem gemaakt. Bij goed weer heten we Sinterklaas welkom met alle
kinderen en we zullen dan een lied zingen dat is geoefend met juf Ilse en juf Saskia.
Daarna gaat de Sint langs de groepen en natuurlijk begint hij bij de jongste kinderen
van de school in de kleutergroepen. Elke groep heeft wat geoefend voor Sint en zijn
pieten.
Afscheid van juf Yvonne
Na bijna veertig jaar in het onderwijs gaat juf Yvonne stoppen met haar werk. Vanaf
1 januari 2019 is zij met pensioen. Welverdiend na haar grote inzet voor onze
school. Met alle kinderen kan ze overweg, ze gaat met veel plezier met ouders om
en alle collega’s mogen haar graag en iedereen waardeert haar werk!
We gaan Yvonne missen als mens en als collega. Ze staat altijd voor haar werk, ze
weet overal een oplossing voor en veel zaken regelt ze ongemerkt en
vanzelfsprekend. Ook in de periode dat het in de afgelopen jaren moeilijk ging heeft
ze heel wat zaken geregeld en voor elkaar gekregen. Yvonne, bedankt namens alle
kinderen, de ouders, de collega’s en het bestuur. Veel plezier en een mooie tijd
samen met je man in de komende jaren!
Op donderdag 20 december 2018 neemt juf Yvonne afscheid van de kinderen en de
ouders. Onder de lestijd gaat ze langs alle groepen om gedag te zeggen tegen de
kinderen. Vanaf 14.15 uur kunnen ouders afscheid nemen van juf Yvonne in de
teamruimte.

Juf Els 40 jaar in het onderwijs!
Afgelopen vrijdag op 23 november 2018 werd juf Els blij verrast door het
bestuur met een mooie bos bloemen en een enveloppe met felicitaties.
Gefeliciteerd juf Els met dit jubileum en ook een mooi moment om even
stil te staan bij je grote inzet voor onze school. Voor de kinderen en de
collega’s ben je een gewaardeerde juf en collega!
Schooltandarts
Tandarts Stefanie en assistente Petra zijn in de komende weken nog
aan het werk op onze school. De tandarts bezoekjes gaan soepel en
onopvallend hun gang. De bestelbus met de fotoapparatuur was afgelopen week
voor het laatst.
In de komende nieuwsbrief vertellen Stefanie en Petra meer over hoe je goed met je
gebit kan omgaan en hoe belangrijk een gezond gebit is voor je gezondheid..
Belangrijk! (herhaling)
Soms is er gedoe tussen kinderen onderling of tussen kinderen en ouders. Dit kan
binnen de school zijn, op het plein en in enkele gevallen buiten de school. Vriendelijk
en heel dringend verzoek: als er gedoe is, laat het door de school regelen! De school
is verantwoordelijk en wij hebben de taak om alles goed te laten verlopen.
Anne Frank Huis
De groep van meester Jop en meester Youri zijn naar het Anne Frank Huis geweest
en in de lessen gaat het nu over het leven in de Tweede Wereldoorlog. Ook groep 7
gaat in de komende tijd aan de slag met met Anne Frank.
Misschien nog vergeten?
Een deel van de ouders heeft de ouderbijdrage nog niet betaald. Misschien vergeten
tot nu toe? We kunnen het geld goed gebruiken voor het komende Sinterklaasfeest
en de Kerstactiviteiten voor de kinderen.
Nieuw schoolplein
Het Definitief Ontwerp is bijna goedgekeurd en hierna kunnen we beginnen met de
uitvoering van het plan. Kom eens in de teamruimte kijken naar het mooie ontwerp
van het Pleinplan. In de teamruimte hangen (meteen links) tekeningen van het
ontwerp. Eigenlijk zijn het een aantal ontwerpen door de verschillende speel- en
ontdek-plekken.
Groep 1-2A en ouderhulp
Voor op de donderdagmorgen (van 8.30 tot 11.30 uur) zoeken we nog een
hulpouder. Wie komt ons helpen in groep 1-2A?

Een nieuwe methode om beter met elkaar om te gaan?
Het is heel belangrijk om goed met elkaar om te gaan op onze school. Dit geldt voor
de kinderen, de ouders en de teamleden. Hoe beter we met elkaar omgaan, hoe
plezieriger en gezelliger. En het betekent ook meer aandacht en tijd om goed met de
lessen te kunnen meedoen. Ook is het beter om minder gedoe, ruzie en pestgedrag
binnen de school en op het plein te hebben.
Als school zijn we op zoek gegaan naar een aanpak of een methode om beter met
elkaar om te leren gaan. Bijvoorbeeld als je graag mee wil spelen met een groepje
kinderen, hoe krijg je dat voor elkaar? Niet door te gaan uitdagen of pesten! Samen
leren en oefenen op een handigere manier krijgt dat wel voor elkaar. We denken aan
de methode “Kwink” die heel praktisch en werkbaar in elkaar zit.
Juf Kim en meester Gerben
Het gaat goed met het herstel van beide collega’s en daar zijn we heel blij mee! In
de komende week gaan juf Kim en meester Gerben een deel van de week lesgeven
aan de groepen 1-2A en groep 4. De ouders van groep 4 krijgen hier nog apart een
brief over.
Stadspas
De stadspas wordt goed gebruikt door de ouders. Alle ouders die weinig inkomen
hebben kunnen gebruik maken van de stadspas om betalingen, van bijvoorbeeld de
ouderbijdrage, te kunnen doen. Op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur
- 8.45 uur kan met de stadspas worden betaald bij juf Jolanda en Wendy (voorzitter
OR).

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

