10. Nieuwsbrief 20 december 2019
Data van belang
20 december
6 januari
13 januari
13 januari
15 januari
20 januari
21 januari
27-31 januari
27 januari -7 februari
11 februari
19 februari
21 februari
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start Kerstvakantie om 12.35u
start school 8.40u
uitnodigingen mee voor rapportgesprek
uitnodiging mee voor adviesgesprek groep 8
studiedag, alle leerlingen vrij
afspraken mee voor gesprekken
studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
rapportgesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8
studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
kennismaken nieuwe leerlingen
carnavalsviering en start vakantie om 15.05u

Afscheid
Vandaag zijn we gestart met de ontvangst van juf Annelies. We
hebben haar in een riksja naar school gereden. Alle kinderen stonden
langs de weg om haar een warm applaus te geven. Zij heeft onder het
genot van een goed verzorgd ontbijt afscheid genomen van haar RTkinderen. Juf Annemieke, juf Willy en juf Kristel hebben haar goed
geholpen. Juf Annemieke nam ook afscheid want zij stopt, na 5 ½ jaar,
met de RT op donderdag.
Na de vakantie is juf Kristel onze nieuwe RT-er en zullen de kinderen
bij haar de ondersteuning krijgen. Juf Kristel werkt op maandag,
dinsdag en vrijdag. Juf Willy gaat na de vakantie gewoon door met de
kinderen die op vrijdag bij haar extra hulp krijgen.
Gedragsverwachting
Na de vakantie starten we met een
nieuwe gedragsverwachting:
“Ik ben aardig”. We werken hieraan van 6
januari t/m 31 januari.
We bespreken samen wat aardig is en
hoe dat er dan uitziet. Wat laat je zien en
wat zie je bij de ander.
Vervangingen januari
maandag 6 januari: vanaf nu gaat juf Suzanne op maandag groep 4b
doen voor het studieverlof van juf Marjolein.
dinsdag 7 januari: juf Suzanne in groep 8a, meneer Ruud stagecoach.
woensdag 8 januari: juf Suzanne in groep 5/6, meneer Gérard
groepsbespreking.
woensdag 8 januari: meneer Eugène groep 6c, juf Yvet
groepsbespreking.
vrijdag 10 januari: meneer Joep 7a, juf Marjolein werkdruk.
dinsdag 14 januari: juf Suzanne groep 8a, meneer Ruud werkdruk.
donderdag 16 januari: juf Joyce groep 8c, meneer Eugène ICT.
Kerstmarkt
Weet u het nog? Morgen, donderdag 19 december, is het Kerstmarkt.
We ontvangen u graag van half 3 tot 4 uur bij ons op school zodat u
langs de klassen kunt om leuke Kerstversieringen te kopen.

Wie komt ons helpen in de schoolbieb????
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/grootouders die ons op
maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend willen helpen
in onze schoolbibliotheek.
Dus wie heeft er zin om elke week (een uurtje) te komen helpen in
onze schoolbieb? De werkzaamheden bestaan o.a. uit het helpen van
de kinderen met het uitzoeken van een boek, boeken terug op hun
plaats zetten, de bieb netjes houden, boeken in- en uitlenen en het
kaften van boeken.
Heeft u zin en tijd om ons te komen helpen, laat dit dan via de agenda
van uw zoon/dochter weten.
Hopelijk tot snel in onze bibliotheek, de biebcommissie
Kinkhoest
Onderstaand bericht kregen we vanuit de GGD nadat een collega de
diagnose kinkhoest kreeg.

Wering van school of kinderdagverblijf is niet nodig.
Als de diagnose kinkhoest wordt gesteld, is de meest besmettelijke periode
meestal verstreken of heeft mogelijke besmetting al plaatsgevonden. Ouders
kunnen in hun eigen gezin alert zijn op verschijnselen van kinkhoest en tijdig
contact opnemen met hun huisarts. Dit is met name van belang als er niet of
onvolledig gevaccineerde zuigelingen in het gezin zijn of zwangere vrouwen
zonder maternale kinkhoestvaccinatie in de laatste weken van hun zwangerschap.
Hockey tijdens de pauze
Kinderen mogen tijdens de pauze hockeyen op een deel van het plein.
We hebben hiervoor afspraken gemaakt en spelregels opgesteld.
Kinderen doen hieraan mee op eigen risico zoals dit voor alle spelen
geldt op het plein.
Schoolfruit
Zoals u weet ontvangen de kinderen ook na de vakantie weer op
dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit.
Seizoensfruit is een duurzame keuze, maar ook kiwi's uit Italië en
frambozen uit Spanje zijn deze maand klimaatvriendelijk.
http://www.milieucentraal.nl/themas/milieubewust-eten/groenteenfruitkalender.
Waterdag op woensdag
Voor heel veel kinderen al heel gewoon om water te drinken i.p.v.
drankjes waar veel suiker aan is toegevoegd.
Wij hebben, samen met de ouderraad, al heel wat jaartjes de afspraak
om op woensdag op school water te drinken tijdens de pauze.
Rooster open dagen VO 2020
Zit uw kind in groep 8 en wilt u gaan kijken op een school voor VO dan
zijn in januari de scholen opengesteld voor ouders en kinderen. In de
bijlage voor u het rooster van de scholen in de regio waar uw kind voor
in aanmerking kan komen. Tijdens de gesprekken heeft u al een
indicatie gekregen welke scholen voor uw zoon/dochter in aanmerking
komen.
Zit uw zoon/dochter in groep 7 en wilt u ook al een kijkje gaan nemen
dan bent u ook van harte welkom op het VO.

Verkiezing prinses en jeugdraad
Wie wordt er Kaaike XVII of lid van het GROOTKindergevolg 2020?
Op zondag 12 januari 2020 gaat OCS de Smulnarren op zoek naar een
nieuwe jeugdprins(es) van Kaaiendonk (Oosterhout) en leden voor het
GROOTKindergevolg 2020. Op deze dag wordt de Kaaikeverkiezing
gehouden in de Slotjes. Doe jij ook mee?
Tijdens de verkiezing zoeken we niet alleen Kaaike XVII. Er wordt die
middag ook gezocht naar een nieuwe adjudant, het Jaonuske en de
jeugdNAR. Wil je in de Raad van XI of bij de Jeugddansmariekes, doe
dan ook mee!
Je mag meedoen als je minimaal 10 jaar oud bent. Je in groep 6, 7 of
8 van de basisschool zit en in Oosterhout woont.
Ben je nog niet ingeschreven, doe dit dan via de website van OCS de
Smulnarren en dat kan tot 31 december 2019. www.smulnarren.nl
Bij formulieren voor de jeugd vind je het inschrijfformulier.
Hopelijk zien we jou ook op zondag 12 januari 2020.
Hatsekidee

Wist u dat …..
-
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iedereen een heel fijne vakantie wensen.
aandacht hebben voor elkaar.
iedereen gezellige feestdagen gunnen.
iedereen sterkte wensen die dat nodig heeft.
hopen dat we veilig omgaan met vuurwerk.
verwachten dat iedereen er op 6 januari weer is.

