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Van de directie
Het lerarentekort laat zich ook bij ons nadrukkelijk voelen.
Door het vertrek van meester Leo is er nu een 2e vacature bijgekomen die we
niet kunnen invullen, omdat er geen sollicitanten zijn.
Dat betekent dat wij voor de bezetting in groep 7 een beroep hebben moeten
doen op het hele team om de continuïteit te waarborgen.
Juf Connie en juf Nicky gaan samen die groep doen, maar blijven ook
verantwoordelijk voor IB en Da Vinci. Diverse teamleden helpen door b.v. het
geven van modules voor de Da Vinci-lessen, en door inhoudelijke doelen op
zich te nemen. Mijn dank (aan het team) is groot!
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Te laat komen
Wij signaleren, misschien vanwege de donkere maanden, dat er weer meer kinderen te
laat in school zijn. Vooral op KC5 komen er regelmatig kinderen na 8.15 uur binnen en als
de leerkracht net begonnen is, kan dat erg storend werken.
Het is dan ook belangrijk om voor 8.15 uur in de klas te zijn. Vanuit leerplicht hebben wij
richtlijnen om dit als ongeoorloofd verzuim aan te melden en hiervoor is ons te laat
protocol ingericht. Wij noteren dit keurig en als het volgens protocol 3x in 1 maand is
voorgekomen, krijgt u een eerste verzuimbrief.
Vooralsnog verzoek ik u dringend om de kinderen op tijd naar school te sturen, want wij
streven naar rust en structuur in alle klassen.
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Kerst
De Ouderraad heeft het draaiboek weer helemaal geactualiseerd en georganiseerd.
Op donderdag 19 december vindt de kerstviering plaats;
18:00u en 19:00u groep 1,2
18:00u en 19:15u groep 3,4,5
18:30u en 19:45u groep 6,7 en 8
Wij vragen de kinderen/ouders/verzorgers om wat lekkers mee te nemen
en vanaf 17.45 uur is de deur open om e.e.a. binnen te brengen.
Die avond is er ook een ouderborrel op kc2 tussen 18:00 en 19:00 uur.
Deze borrel wordt verzorgd door de Ouderraad.
Tenslotte is er de afsluiting met een optreden voor de ouders:
19:00u – 19:15u groep 1,2
19:15u - 19:30u groep 3,4,5
19-45u – 20:00u groep 6,7,8
Vrijdag 20 december is er een samenzang op school op kc2
Dit wordt door de leerkrachten georganiseerd.
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Uit de groepen
In de groepen 5 zijn we dit najaar gestart met het leren
om een goede PowerPoint presentatie te maken. Dit is
nu afgerond en de kinderen hebben hun presentatie in
de klas gehouden.
Hiermee willen we de kinderen al in een eerder stadium
leren hoe we het geleerde ook digitaal kunnen
presenteren.
In groep 4a is er met de hele klas meegedaan aan een
oproep om kindervragen te bedenken voor het tijdschrift New
Scientist. Dit was in het kader van een taalles over vragen stellen.
Ceyda's vraag is deze maand te lezen in het tijdschrift (zie foto).

Thema Kunst en hofpleintheater
Op 10,11 en 12 december heeft het Hofplein theater op
onze school voorstellingen gegeven. Dit in het kader van ons
thema Kunst.
In workshops kregen de kinderen les in toneelspelen.
Zo moest er 1 kind bijvoorbeeld de sleutels bewaken en anderen die
zonder opgemerkt te worden weghalen. Spannend toneel!
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Kalender
De kalender van de school kunt in Parro bekijken. Alle vakanties en vrije dagen
staan erin.
In die kalender zal de leerkracht ook eventuele uitstapjes en bijzondere
gebeurtenissen bijhouden voor de groep van uw kind. De schoolkalender en
de kalender voor de groep van uw kind is samengevoegd in 1 kalender.
Onderstaand de schoolkalender voor de maand december.
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