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Sinterklaasfeest op school
leerlingen groep juf Nicole vrij
schoolverlaters krijgen hun rapport
kennismaken nieuwe leerlingen
Kerstviering en start kerstvakantie om 12.35u

Vervangingen
Het wordt voor scholen steeds lastiger om invallers te vinden. En dat
geldt ook voor onze school. Soms hebben we invallers maar dan
steeds een andere invaller voor dezelfde groep. Andere keren staan
leerkrachten uit andere klassen voor de groep. En soms hebben we
niemand...
Zo hebben we deze week met man en macht moeten werken om alle
klassen van een leerkracht te voorzien. Hierdoor is donderdag
bijvoorbeeld de Soemo-les uitgevallen en ook de RT. En zijn er
leerkrachten extra komen werken op hun vrije dag.
We proberen het steeds zo goed mogelijk te regelen maar we voorzien
dat er een moment gaat komen dat we groepen naar huis moeten
sturen. Dit zal nooit op de dag zelf gebeuren. U wordt altijd een dag
van te voren hierover geïnformeerd.
Sinterklaasfeest op school
Sinterklaas kan natuurlijk niet op elke school
tegelijk zijn, daarom vieren wij op maandag 4
december op school het Sinterklaasfeest. We
hebben Sint en zijn pieten ’s morgens
uitgenodigd zodat we Sinterklaas met de hele
school buiten kunnen opwachten. Daarna
kunnen we de, speciaal voor 4 december,
prachtig opgeknapte
stoel aan de Sint laten
zien. Een lakje verf
door juf Irene en
nieuwe bekleding gesponsord door Esther
Molenwijk van Mazzelstof hebben voor dit
resultaat gezorgd.
We gaan er samen een spetterend feest van
maken!
Naast de stoel hebben we ook stukloper
gesponsord gekregen. BJC Tools in Made heeft
gezorgd voor 5 rollen en plakband zodat we dit
over onze gymvloer kunnen leggen waardoor de
vloer niet gaat beschadigen als we er stoelen en
tafels op gaan zetten.

Media-avond voor ouders
Op maandag 20 november hebben we onze informatieavond gehouden over het
gebruik van sociale media en wat uw rol als ouder hierin kan zijn. Het was een
hele waardevolle avond waarin we samen hebben gekeken naar wat feiten
rondom sociale media en de voor- en nadelen van het gebruik ervan. Ook is
informatie gegeven wat je als ouder zou kunnen doen om er voor te zorgen dat
je kind online veilig is.
Alle gevaar uitbannen is helaas niet mogelijk.
Uw kind mediawijs maken is de beste manier:
•
Maak gevaren bespreekbaar (naaktfoto’s, mensen met kwade wil,
ongewenste effecten van verspreiden berichten…)
•
Geef het goede voorbeeld
•
Houd de basisbeveiliging voor uw pc up-to-date (firewall, virusscanner…)
•
Volg digitale ontwikkelingen en maak gebruik van sites.

Op de site www.mediaopvoeding.nl geven deskundigen antwoord op al uw
vragen over kinderen en media. Deze link is ook te vinden op onze website en
facebookpagina.

Schoolfruit en groente
Volgende week krijgen de kinderen het volgende schoolfruit en groente: tomaat,
mandarijn en appel.
Studiedag voor het team
Woensdag 22 november hebben we als team een waardevolle studiedag gehad
waarbij we gesproken hebben over executieve functies.
Deze functies zijn de uitvoerende regelfuncties: planning, aandacht,
werkgeheugen, gedragsregulatie, taakinitiatie, organiseren van je gedrag in de
klas. Het was goed om samen te kijken hoe we dit nog meer een plek kunnen
geven binnen ons onderwijs.
In de middag zijn we met rekenen aan de slag gegaan: hoe combineren we de
methode met PARWO en de passende perspectieven van het rekenonderwijs voor
onze kinderen.
Wist u dat ……
- 11 december de kinderen van groep 8 hun rapport meekrijgen.
- De vader van meneer John is overleden en hij woensdag afscheid van hem
heeft genomen. We wensen Meneer John veel sterkte met het verwerken
van dit grote verlies.
- Juf Yvonne ziek is en er wordt gezocht naar een vervanger.
- Vandaag ouders druk bezig zijn om alles voor te bereiden voor de komst
van Sinterklaas met zijn Pieten op school.
- We iedereen een fijn sint-weekend wensen

