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Beste ouders,
Hier lees je alweer de 6e nieuwsbrief van dit schooljaar. Er zijn weinig bijzonderheden te melden,
alhoewel, er gebeurt juist iedere dag waanzinnig veel waar we trots op zijn! Zo draaien we al
enkele weken het cultuurcircuit op donderdagmiddag. Kinderen uit alle groepen gaan dan aan de
slag met creatieve opdrachten, zoals kabouters kleien, appelmoes maken, timmeren of krijgen
toneelles. Deze week is er een mooie film van de activiteiten gedeeld via Parro.
Bij de kleuters worden dagelijks schoorstenen en stoomboten gebouwd van blokken. Er is een
sinterklaasbingo gespeeld in de groepen 3 en 4. Natuurlijk kijken ze in groep 5 en 6 stiekem tóch
het sinterklaasjournaal want het is zo leuk. De eindgroepen hebben lootjes getrokken voor het feest
op 4 december. Kortom, we genieten en leren hier volop!
Helaas wel zonder jullie in de school… dat vinden wij jammer.
Mocht je nu als ouder behoefte hebben aan een tussentijds gesprek met
de leerkracht, wacht dan niet tot februari en het rapport maar vraag

eerder een gesprek aan. Daar staan wij zeker voor open!

Ve r ke e r r o n d o m s c h o o l
Het al is enige tijd geleden, maar eindelijk kunnen we een belofte inlossen van een koffieochtend.
Samen met een verkeersdeskundige van de gemeente heeft Hellen een rondje om de school
gelopen. Er is gekeken naar de omgeving en hoe al het verkeer met het halen en brengen van de
kinderen eruit ziet. Zijn er slimme manieren die kunnen helpen om het oversteken, parkeren en
het gedrag van alle verkeersdeelnemers veiliger te maken?
Alle suggesties die op de koffieochtend werden geopperd, zijn meegegeven aan de
verkeersdeskundige. Daarnaast zin omwonende ouders gebeld en ook zij kwamen met goede tips.
Nu wachten we vol spanning af wat ook daadwerkelijk te realiseren is.
Tot die tijd: let op, rij rustig en hou er rekening mee dat
kinderen onvoorspelbaar zijn in het verkeer.
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O u d e r bi j d r a g e
Binnenkort krijg je als ouder weer onze jaarlijkse brief met het verzoek tot betalen van de
vrijwillige ouderbijdrage (schoolgeld).
Vorig schooljaar hebben veel ouders betaald, waarvoor dank! We hebben daarmee bijvoorbeeld
aan het begin van dit schooljaar die fantastische circusdag kunnen organiseren.
Dit jaar hopen we weer op schoolreis te kunnen. En natuurlijk komen ook de vieringen van de
decembermaand eraan. Sinterklaas en Kerst laten we niet ongemerkt voorbij gaan, al zal de invulling wel iets anders zijn dan andere jaren. We doen er alles aan om er toch voor de kinderen mooie

feesten van te maken. Met jullie bijdrage kunnen we dat organiseren.
De oudercommissie beheert deze gelden. Mocht je vragen hierover hebben, kun je terecht bij de
voorzitter, Ilse Pince van der Aa (moeder van Tom en Sverre).

N i e u we a a n d a c h t vo o r o n z e s c h o o l r e g e l s
Sinds ons vorige schrijven zijn we alweer enkele weken verder.
We hebben gewerkt aan een betere omgang met elkaar en de materialen op het plein. Voorzichtig
aan merken we dat er meer rust ontstaat, omdat alle kinderen én leerkrachten nu beter weten wat
we van elkaar verwachten.
En u zou eens moeten zien hoe keurig de kinderen in de school de trap op en
af gaan. Heel rustig, in een mooie rij en veilig aan de zijkant.
De komende twee weken bespreken we nog de regels over het lopen in een
rij, en hoe je je op het toilet ook netjes gedraagt.

A g e n d a vo o r d e ko m e n d e p e r i o d e
Vrijdag 4 december:

Sinterklaas

Donderdag 17 december:

Kerstviering

Vrijdag 18 december:

12.00 uur start Kerstvakantie

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari:

Kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021:

Studiedag, alle kinderen vrij.
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