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Agenda
Personele zaken
Kanjertraining
Sinterklaasfeest
Vrijwillige bijdrage Sinterklaasfeest
Kerstontbijt + viering
Klus- en Schoonmaakavond
Nationale voorleesdagen
Cito-toetsen
Vieringen

Bijlagen:
 \

Agenda december 2017
Datum
24 december
25 en 26 december
25 december
26 december
25 december 2017
t/m 5 januari 2018
6 januari
7 januari
8 januari
15 januari
22 jan. t/m 2 feb.
24 januari
26 januari

Activiteit
Vierde advent
Kerst
Kindje wiegen
Kerst Gezinsviering met kerstspel
Kerstvakantie
Drie Koningen
Kind Woord Dienst + nieuwjaar wensen
Start school
Klus- en Schoonmaakavond
Cito- toetsen
Voorleesontbijt
Nieuwsbrief 6

Tijd

10.30 uur
9.30 uur

9.30 uur
19.00 uur

Personele zaken
Er zijn weinig bijzonderheden te melden. Wel wil ik op deze plek mijn zorg met u delen dat er in geval
van ziekte van leerkrachten op dit moment geen vervangers beschikbaar zijn. Tot nu toe heeft u nog
weinig van dit probleem gemerkt omdat wij elkaar vervangen of extra inzetten. Als dat om hier en daar
een dag gaat, lukt ons dat wel. Echter wanneer één van onze leerkrachten langer door bijvoorbeeld de
griep geveld is, zullen we moeten kijken hoe we dit gaan oplossen. Een voorbeeld hiervan is een groep
op te splitsen en te verdelen over de andere groepen. Uiteraard zullen we dat delen met de betrokken
ouders/verzorgers.
Juf Trees , die stage liep bij de kleuters, heeft een baan gekregen op een andere school. Zij begint daar
op maandag 8 januari en zal dus na de vakantie niet meer bij ons op school zijn. We wensen juf Trees
veel succes in haar nieuwe baan!

Kanjertraining
Regelmatig bespreken we met de kinderen de afspraken die we samen hebben gemaakt. Deze afspraken
hangen ook in de klas en zijn door alle leerlingen in de groep ondertekend. We bespreken dan kort het
volgende: Hoe gaat het in de klas? Hoe gaat het in de gang? Hoe gaat het op het plein? Welke afspraken
gaan goed? Om welke afspraak moet de klas nog meer denken? Heeft iemand een tip voor een ander?
En uiteraard geven we elkaar complimenten over de dingen die goed gaan: ga zo door! Ook herhalen we
Kanjer-oefeningen. Zoals: Kom allemaal maar trots staan! Hoe stel je jezelf voor aan een ander? Kun je
iets aardigs zeggen tegen een ander? Kun je iets aardigs zeggen over jezelf? We leren te reageren zoals
een Kanjer en zeggen bijvoorbeeld ‘dankjewel’ als we een compliment ontvangen.

Sinterklaasfeest
Op 5 december hebben we het Sinterklaasfeest gevierd. Sinterklaas kwam met het skûtsje aan in Bauwhuis; een prachtig gezicht! Met alle kinderen, ouders en dorpsgenoten konden wij Sinterklaas op deze
manier feestelijk binnenhalen.
Hierna zijn we met z'n allen naar school gelopen, waar Sinterklaas en met name de Pieten een heel programma voor zich hadden. Ze moesten namelijk de Elfstedentocht afleggen door in elke stad een opdracht te doen. Deze opdrachten waren door de kinderen bedacht. De viering werd prachtig feestelijk
muzikaal begeleid door Koperkabaal.
Na de viering hebben Sinterklaas en zijn Pieten alle groepen bezocht en werden alle kinderen blij gemaakt met een cadeau. Een zeer geslaagde dag! Hierbij wil ik iedereen nogmaals hartelijk danken voor
hun inzet hierbij!
De foto's staan op de website.

Vrijwillige bijdrage Sinterklaasfeest
Hierbij willen we iedereen die heeft bijgedragen aan het Sinterklaasfeest enorm bedanken. Onder andere door uw bijdrage hebben we er een mooi feest van kunnen maken!

Kerstontbijt + viering
Vrijdagochtend hebben we met de hele school een kerstontbijt gegeten in de kantine van De Singel. Alle
kinderen - groot en klein door elkaar - zaten gezellig aan tafel.
Om 11.00 uur startte de Kerstviering in het Teatskehûs. In de twee voorgaande adventvieringen hadden
we een gedeelte van het verhaal van Scrooge gehoord en gezien. Tijdens deze viering werd het verhaal
verder verteld en gespeeld. Dit werd - net als tijdens de adventvieringen - prachtig door de kinderen
gedaan. Het was een mooie, sfeervolle viering voor iedereen, jong en oud.
De foto's staan op de website.

Klus- en Schoonmaakavond
Op maandag 15 januari vindt de klus- en schoonmaakavond plaats. Graag zien we alle ouders die zich
opgegeven hebben middels de vrijwilligerslijst, maar ook wanneer u dat niet heeft gedaan en toch wel
even wilt komen helpen. Wilt u zelf een emmer en doekje meenemen? Graag tot dan!

Vieringen – Kind en Kerk
Vanuit de werkgroep Kind en Kerk zijn er rond de kerstvieringen de volgende activiteiten:
 25 december 10:30 uur: Kindje wiegen.
We zingen samen kerstliederen en we luisteren weer naar het kerstverhaal. Het kindje wiegen is met name bedoeld voor de jongere kinderen, maar heiten en memmen, pakes en beppes en alle andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.
 26 december 9:30 uur: Kerst Gezinsviering met kerstspel door kinderen. Tijdens de viering is er een crèche (opvang baby’s/ peuters) in de
pastorie.
 7 januari om 9:30 uur: Kind Woord Dienst. Na de viering is er koffie/limonade drinken om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden.
Graag tot ziens bij de kerstvieringen!!
Werkgroep Kind en Kerk

We wensen iedereen een zalig Kerstfeest
&
Een gelukkig Nieuwjaar!
Tot maandag 8 januari 2018!

