vrijdag 20 december 2019

Afgelopen week
Wat een fijne week hebben we achter de rug! Dinsdag
hebben de leerlingen van de groepen 7 gestraald tijdens
de kerstmusical die werd opgevoerd in het Poelhuys.
Fantastisch om te zien hoe sommige leerlingen helemaal in hun
element zijn op een podium.
Woensdag waren de weergoden ons gunstig gezind. De ouderraad heeft een
geweldige kerstmarkt neergezet die goed bezocht werd. Het was een gezellige
drukte op het plein terwijl onze leerlingen genoten van een kerstdiner.
Donderdagochtend zijn we in 2 groepen naar de Pauluskerk geweest, daar hebben
we met elkaar een fijne kerstviering gehad met het thema “Geloof jij dat het kan?”.
Kaarsen, kerstliedjes, het kerstverhaal en een mooi samenzijn. Vrijdag stonden we
ten slotte voor een logistieke uitdaging. De kerstspullen moesten naar Homma en
tegelijkertijd moesten alle tafels en stoelen van de groepen 3 t/m 8 de school uit in
afwachting van het nieuwe meubilair dat in de kerstvakantie wordt geleverd.
Dank zij uw inzet de afgelopen dagen is bovenstaande allemaal een groot succes
geworden!
Hulp bij de voorbereidingen van de musical bij kleding, haar, make up, decor, hulp
bij het bereiden van de lekkere kersthapjes, hulp bij het bijdragen aan de gezellige
sfeer op de kerstmarkt, hulp bij het opruimen van de kerstspullen en hulp bij het
tillen van het meubilair! We zijn er heel erg dankbaar voor.
Net als wij heeft ook u deze vakantie verdiend! Geniet er lekker van en we zien
iedereen graag maandag 6 januari weer uitgerust en vol goede zin weer op school!
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Bericht van de ouderraad
Kerstdiner & borrel
Woensdagavond organiseerde de ouderraad de kerstborrel in ‘nieuwe stijl’.
Vanuit de ouderraad wilden we graag meer kerstsfeer, saamhorigheid en
gezelligheid voor ouders en kinderen.
Na de vele voorbereidingen door OR-eden en leerkrachten werd er
woensdagmiddag gestart met lampjes hangen, tafels sjouwen, tent opzetten,
kerstbomen versieren, plein vegen, boodschappen doen, erwtensoep ophalen,
opwarmen van de glühwein en chocomelk. De kerstmarkt werd voorzien van
prachtige cadeautjes door de kinderen gemaakt met donatie van de ouderraad.
Terwijl het donkerder werd, de kinderen hun kerstkleren aantrokken en ouders de
laatste hand legden aan de lekkernijen voor het kerstdiner, kwamen de eerste
lichtjes het schoolplein op. Het kinderkoor verzamelt zich en beginnen in de gloed
van kaarsjes te zingen onder veel belangstelling van ouders en andere
belangstellenden. Ook de Kerstman was op deze gezelligheid afgekomen tot plezier
van de allerkleinsten!
Toen het voor de kinderen tijd was om te gaan genieten van hun kerstdiner, was
het voor de ouders tijd om te ontspannen. Onder het genot van een hapje en een
drankje werd er heel wat afgekletst tot het weer tijd was om de kinderen te halen.
De kerstcadeautjes zijn uitgebreid bewonderd en er zijn er heel veel gekocht. Wat
niet is verkocht is geschonken aan Berkhout en Zonnebloem. De bewoners waren er
erg blij mee en vonden het leuk dat er aan hun was gedacht.
We hopen dat u de borrel
‘nieuwe stijl’ leuk heeft
gevonden.
En mocht u nu denken, ik zou
het anders doen of zou meer
betrokken willen zijn bij
festiviteiten van school, we
zijn op zoek naar nieuwe
leden….!
Tot slot wensen we
iedereen hele fijne
kerstdagen en een
betrokken nieuwjaar.
Met vriendelijke groetjes,
De Ouderraad
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Gymlessen
Na de kerstvakantie wijzigen de gymtijden. Dit heeft te maken met het feit dat we
op donderdag i.p.v. vrijdag gaan gymmen. We hebben ook gekeken naar een
logischer opbouw in tijd voor de leerlingen, waarbij de groepen 3-4-5 100/105
minuten per week (2 lessen) gymles hebben en de groepen 6-7-8 60 minuten per
week (1 les).
Maandag
8.30 – 9.30
9.30 – 10.20
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

60 min Groep 6A
45 min Groep 3A
45 min Groep 4A
50 min Groep 5A
60 min Groep 7A
60 min Groep 8B

Donderdag
8.30 – 9.20
9.20 – 10.15
10.15 – 11.10
11.10 – 12.00
13.15 – 14.05
14.05 – 14.55

50 min Groep 5A
50 min Groep 4A
50 min Groep 3A
50 min Groep 5B
50 min Groep 3B
50 min Groep 4B

Dinsdag
8.30 – 9.30
9.30 – 10.20
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

60 min Groep 6B
45 min Groep 3B
45 min Groep 4B
50 min Groep 5B
60 min Groep 7B
60 min Groep 8A

De leerlingen van groep 4B hebben op
donderdag aan het einde van de
middag gym. We hebben met juf Linda
afgesproken dat zij toezicht houdt
zodat u (na het halen van jongere
broertjes/zusjes) uw zoon/dochter bij
de gymzaal op kunt halen als u dat
wilt.

Als u nog vragen heeft over bovenstaande, dan horen wij dat graag.
Personele bezetting
Vervangingen etc. afgelopen week:
Maandag en Dinsdag een invaller in bij de
kleuters i.v.m. een zieke leerkracht.
Regeling ziektevervanging
Deze staat vanaf heden op de website van de school onder het kopje organisatie.
AGENDA
21 december-5
januari
6-10 januari
13 januari
14 januari
22 januari
28 januari
30+31 januari
31 januari
11-13-17 februari
21 februari
24-28 februari

Kerstvakantie
Luizencontrole
Start toetsperiode
MR vergadering
Start voorleesdagen
OR vergadering
2-daagse staking??? Nog niet vastgesteld dat wij ook
meedoen, maar wel door onderwijsbond uitgeroepen
Kijkkwartiertje
Oudergesprekken
Eerste rapport mee
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
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Kalender 2019 voor gezinnen
We zien je graag weer in de kerk, bij de gezinsviering, kinderwoorddienst of
peuter/kleuterkerk voor peuters en kleuters en hun (groot)ouders.
Schrijf in de agenda:
22 december
10.00 uur
24 december

18.00 uur

25 december

14:00 uur

kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
gezinsviering in de
St. Agathakerk
Kindje wiegen in de
H.H. Engelbewaarderskerk

Voor data zie de agenda op de mail en website: www.willibrordusbollenstreek.nl
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