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Agenda

22 december
Kerstviering

23 december
Alle leerlingen

0m 12.00 uur vrij

24 december
Kerstviering/musical
19.00 u. - Blasiuskerk

26 december
Levende kerststal

26 dec. - 6 januari
Kerstvakantie

9 januari
Eerste schooldag

2023

Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

Bijlagen
● OPR

In deze nieuwsbrief
- Kerstviering
- OPR Kind op 1

S C H O O L

Nieuwtjes
➔ Nieuwe leerlingen: Vorige week is Jim gestart in groep 1-2c bij juf

Saskia en Angenita. Jim, welkom op onze school!
➔ Sint: Vorige week maandag was het zover, Sinterklaas zou komen!

Terwijl we stonden te wachten op Sint, waren er 4 actieve pieten op het
plein. Maar zonder pepernoten! Ze hadden alleen maar tomaatjes en
komkommer bij zich. Gelukkig zorgde Sint toen hij aankwam dat we
alsnog pepernoten kregen en hebben we genoten van een gezellige
dag!
We willen de oudervereniging en de plaatselijke ondernemers (Bliek,
Etos, Van Damme, Readshop, Atlanta Sports) bedanken voor hun hulp
en support.

Geplande activiteiten

Volgende week donderdag 22 december
vieren we Kerst op school. ‘s Morgens is het
gewoon school. Om 12.00 uur gaan alle
kinderen naar huis. Ze worden om 16.30 uur
weer in de klas verwacht.

Het programma: - 16.30 uur: Alle kinderen in de klas.
Groep 6-7a en koorleden in de kerk.

- 16.45 uur: Met de leerkracht naar de kerk.
- 17.00 uur: Kerstmusical van groep 6-7a.
- 17.30 uur: Terug naar de klas voor het kerstdiner.
- 19.00 uur: Naar huis

Verdere informatie m.b.t. het brengen van het eten, bord en bestek en
het ophalen van de kinderen, vindt u op de volgende pagina.
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Kerstviering vervolg:
De gerechten van de kerstmaaltijd (voor 8 personen) kunnen om 16.30 uur mee naar school
gebracht worden. De kinderen van groep 6-7a en de koorleden van Young Spirit kunnen het eten
binnenbrengen voordat ze naar de kerk gaan.
Mocht u voor een warm gerecht gekozen hebben, dan kunt u dit rond 17.30 uur brengen. Wij hopen
weer op een gevarieerde, sfeervolle en vooral ook gezellige kerstmaaltijd!

Het is de bedoeling dat alle kinderen een bord en bestek meenemen.

Vanaf 18.45 tot 19.15 uur kunnen ouders/verzorgers op het schoolplein terecht voor een bekertje
warme chocolademelk. De oudergeleding van de MR is op dat moment ook aanwezig voor eventuele
vragen en/of opmerkingen m.b.t. MR-zaken.

Om 19.00 uur komen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 (groep voor groep) via de gele
hoofdingang naar buiten.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunt u dan in de klas ophalen.

Wilt u in geval van meerdere kinderen, goed afspreken dat er op elkaar gewacht wordt op het plein.

➔ Kwink: De afgelopen weken zijn we bezig geweest
met kwaliteiten van jezelf en van anderen.
Als kinderen moeten samenwerken of spelen, kiezen
ze meestal iemand met wie ze een klik hebben. Ze
zoeken vooral naar overeenkomsten: dezelfde
interesses, dezelfde karaktertrekken, enzovoort. Dat is
bekend en voelt vertrouwd. Soms is het, met het oog
op een specifieke samenwerkingsopdracht, beter om
een partner te kiezen die over andere kwaliteiten
beschikt zodat er meerdere kwaliteiten in dezelfde
werkgroep aanwezig zijn. Kinderen die elkaars
kwaliteiten kennen en durven samenwerken op basis
van verschillen, ontdekken nieuwe mogelijkheden en
leren elkaar meer waarderen.
Op de koelkastposter staat ook een thuisopdracht
over het zien van verschillen en kwaliteiten van elkaar.
Leuk om met uw kind te doen!!
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➔ MR: Afgelopen maandag heeft de MR-vergadering plaatsgevonden. De volgende onderwerpen zijn
besproken:

● Stand van zaken NPO-gelden
● IEP-leerlingvolgsysteem
● Werkverdelingsplan
● Arbo-bezoek
● Communicatie
● Binnengekomen vragen van ouders

Het volgende overleg staat gepland op 13 februari 2023.

K I B E O
Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Kerstsfeer in de 3+ groep: De kerstboom staat, lampjes branden, versieringen hangen aan de muur.

Een groepje kinderen speelt lekker samen en aan de tafel zit een zestal peuters te schilderen.
Gezellig hoor!

OVERIGE INFORMATIE

➔ Ondersteuningsplanraad van Kind op 1 (samenwerkingsverband): De OPR van Kind op 1 start in
januari/februari de procedure voor nieuwe leden voor het schooljaar 2023-2024. Voor informatie
over de OPR en de genoemde procedure, verwijzen we u graag naar de bijlage.

➔ Hulp gezocht: Wie kan ons 2e Kerstdag helpen met het verzorgen van de "Levende Kerststal"?
We zoeken nog: herders, engeltjes een os en een ezel en hulp bij hand- en spandiensten.
Het is van 10:00 tot 12:00 uur.
Opgeven kan bij: Addie  0615159919 of Carolien: 0653793894
Samen maken we er een mooie viering van!
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