Nieuwsbrief
14 december 2020
KERSTDINER is KERSTONTBIJT
Vorige week heeft u al bericht ontvangen dat wij in plaats
van het Kerstdiner op woensdag, een Kerstontbijt
organiseren op donderdag aanstaande. De kinderen nemen
hun eigen ontbijt mee van thuis. Op woensdag wordt al een
bord, bestek en beker (alles voorzien van naam) in een tasje
meegenomen. Vanuit de ouderraad zal gezorgd worden dat
de kinderen ook iets te drinken krijgen tijdens het ontbijt.
SINTERKLAAS
Wat hebben wij genoten van het Sinterklaasfeest op 4
december. Gelukkig had Sint tijd gevonden om bij ons langs
te komen. Hij lag al in de school te slapen. Alle groepen zijn
aan het begin van de ochtend even gaan gluren…….`

AFSCHEID MAARTEN
Maarten, invaller in groep 6, heeft besloten zijn horizon te
gaan verbreden en vanaf de kerstvakantie bij ons weg te
gaan. Wij willen hem hartelijk bedanken voor al het werk
dat hij in groep 6 verricht heeft en wensen hem een mooie
toekomst.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Tweejaarlijks organiseren wij een tevredenheidsonderzoek
onder ouders, leerlingen van groep 6, 7 en 8, en
medewerkers. Voor de ouders wordt aan het eind van de
kerstvakantie een link verstuurd met de uitnodiging het
onderzoek in te vullen. Wij kiezen ervoor deze uitnodiging
te sturen naar alle e-mailadressen die ook de nieuwsbrief
ontvangen. Om een representatieve uitslag te krijgen
vragen wij u ook om, als u als partners beiden de link
toegestuurd krijgt, het onderzoek dan ook beiden in te
vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
LEZEN IN DE VAKANTIE
Leeskilometers maken is ontzettend belangrijk voor
kinderen.
Ook in de vakanties. Om hier op een leuke manier aan bij te
dragen krijgen alle kinderen morgen een vakantieleeskaart
mee naar huis.
Er staat voor elke vakantiedag een "opdracht" op om op
een ludieke manier te lezen (of voor gelezen te worden).
Kinderen die na de vakantie een volle leeskaart inleveren in
de "brievenbus" die in de hal staat, maken kans op een
mooi boekcadeau.
Na de vakantie (als wij weer allemaal naar school mogen)
gaan we op school van start met de BoekenBingo, een
leesstimuleringsinitiatief.
Landelijk start deze al op 15 december aanstaande en als u
met uw kind(eren) zelf mee wilt doen, kunt u dan al van
start. Kijk voor meer informatie op www.boekenbingo.nl.
Mocht u bingoboeken online willen aanschaffen, denk dan
eens aan LeesVink (www.leesvink.nl). Bij het afrekenen in
deze webwinkel, kunt u met ons meesparen voor een
aanvulling op onze boekencollectie.
Dit kost u niets extra, u kiest bij het afrekenen alleen voor
onze school.
AGENDA (o.v.b.)
December 2020
do.17
kerstontbijt
kerstviering
ma. 21 – vr. 01 kerstvakantie
Januari 2021
ma 04
weer naar school
wo. 20 – vr. 29 Nationale Voorleesdagen
wo.27
open ochtend nieuwe ouders
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