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Voorjaarsvakantie

Jarigen
Deze week en tijdens de kerstvakantie hebben we een flink aantal jarigen:
18 december Dinand, 11 jaar
27 december Mila, 7 jaar
19 december Romy, 12 jaar
28 december Babette, 11 jaar
20 december Bent, 8 jaar
Lateesha, 12 jaar
Shael, 5 jaar
29 december Mila, 6 jaar
Tijn, 12 jaar
Jesse, 9 jaar
21 december Kai, 8 jaar
31 december Jordy, 7 jaar
23 december Finn, 12 jaar
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Algemeen

Afscheid Sinterklaas

Zoals we via het nieuws hebben vernomen, is Sinterklaas met zijn pieten weer vertrokken naar
Madrid. Wij, de kinderen en leerkrachten van het Talent, willen hem nog heeeeeel hartelijk
bedanken voor alle mooie cadeautjes, maar vooral voor de gezellige tijd met schoentje zetten, de
mooi versierde hal, de prachtige surprises en het gezellige sinterklaasfeest dat we met elkaar
gevierd hebben.
We hebben wel heel erg de geur van pepernoten, die in de oventjes gebakken worden, gemist.We
geven Sint als tip of Corona weg en alles weer gewoon of misschien moet er in Madrid nagedacht
worden over spuitbussen met pepernotenbaklucht…
Dus Sinterklaas: BEDANKT!
Om nog even van het evenement te kunnen genieten kunt u op onderstaande linken de foto’s van
dit spectakel terugvinden:

Onderstaand de linken per klas.
Groep 1/2a (Lesli en Monique): https://we.tl/t-U0AdmaPnzZ
Groep 1/2 b (Grazia en Sigrid): https://we.tl/t-yWbnmV4eoU
Groep 3 (Laura, Els en Moniek): https://we.tl/t-uTjv9Hgd81
Groep 4 (Zoë, Hanneke en Philip): https://we.tl/t-JMTQPKUnTX
Groep 5 (Zoë, Hanneke en Philip): https://we.tl/t-Y0JPk8zGSz
Groep 6 (Marjan): https://we.tl/t-yukbN159TH
Groep 7 (Wilma en Evelien): https://we.tl/t-WG1tSO03tx
Groep 8 (Maaike): https://we.tl/t-X1lTQ9h6Ak
Met verschrikkelijk veel dank aan Anjali, onze hoffotograaf voor gouden momenten!

Kerst
Versieren

Zoals u kunt zien zijn alle Sinterklaasattributen weer keurig opgeruimd en is de hal heel mooi in
kerstsfeer gebracht door ouders, kinderen en leerkrachten die vrijdag nog flink de handen uit de
mouwen gestoken hebben.
Geweldig!
Kerstbomen:
Alle bomen zijn weer opgetuigd.

Mocht u op vrijdag 18 december een boom mee naar huis willen nemen in het kader van de
duurzaamheid en hergebruik, dan kunt u dit melden bij Marjan, leerkracht van groep 6.
Foute truiendag:
Dit is natuurlijk geen verplicht item in de garderobe van uw kind. Maar mocht uw kind een foute
trui op school willen laten zien, dan kan dat op dinsdag 15 december. Andere gekke, bijzondere
kersthebbedingetjes zijn natuurlijk ook toegestaan. We denken aan kerstbaloorbellen,
rendiermutsen, een arrefiets, een rode glimmende neus enz.
Kerstknutsels:
In elke groep wordt een kerstlichtje gemaakt in een glazen potje. Per groep kan de uitvoering
verschillen.
Ook gaan de kinderen aan de slag met het schrijven van kerstkaarten die ze mogen geven aan ….
Versierinkjes om de kaart nog leuker te maken, mogen meegenomen worden.

De kerstviering
Hoe ziet donderdagmiddag 17 dec. eruit?

KERSTFEEST

Hierbij nodigen wij alle kinderen uit voor het jaarlijkse kerstfeest op:
Donderdag 17 december 2020
12.00 uur tot 14.30 uur
We gaan in elke klas heerlijk eten met zijn allen, filmpjes van elkaar
bekijken en bingo spelen met prijzen die je kunt winnen. Neem een bord,
mok en bestek mee.
We gaan er met zijn allen een superleuke middag van maken.
Leerkrachten en AC-leden van het Talent

U leest het goed. Dit jaar volgen we het advies van Archipel. In verband met Corona is het
dringende advies om zoveel mogelijk overdag de speciale activiteiten te organiseren. Daarom is er
gekozen voor de Kerstmiddag.
KInderen mogen natuurlijk op deze dag met hun ’mooie’ kleren naar school.
‘s Middags gaan we vanaf 12.00 uur kerstvieren.
De tafels worden gezellig gedekt, met een echt lichtje in een glazen potje dat door de kinderen
zelf is meegebracht op ma 14 dec en versierd wordt op di 15 dec.

Er zijn placemats die gekleurd kunnen worden. Kinderen nemen zelf een bord, beker en bestek
mee.
De Activiteiten Commissie zorgt voor limonade en bekertjes en sausjes en daarna wordt het om de
beurt smullen, en dan bedoelen we ook echt smullen.

Alweer een jubilaris

Vanmorgen werd Wilma door de collega `s feestelijk onthaald en toegezongen vanwege haar 25
jaar trouwe dienst.
(eigenlijk pas morgen, maar dan werkt ze niet, dus we hebben een dagje gesmokkeld).
In de klas hingen ballonnen en lampions.
We feliciteren Wilma van harte!

MR
Op maandag 30 november heeft de MR een vergadering gehad. Hierbij de voorlopige notulen:
1. Het advies van het bestuur is om het kerstfeest niet ‘s avonds te vieren ivm het aantal
mensen dat extra op pad moet. De AC en het team nemen hierover een besluit!
2. In groep 3 is een onderwijsassistent gekomen. Zij helpt op woensdag, donderdag en vrijdag
de kinderen van de groep.Na de kerstvakantie zullen er in de combigroepen ook meer
helpende handen komen.
3. Henk heeft met het bestuur gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de
vorming van een Integraal Kind Centrum in samenwerking met de Acaciahof. Gesprekken
zullen gevoerd worden met leden van de diverse besturen/
4. Het jaarverslag van de MR wordt gemaakt en komt voor januari op de website
5. Het aantal leerlingen is in tegenstelling tot de verwachting niet gedaald maar licht
gestegen, ondanks de forse uitstroom van de kinderen van een grote groep 8.
6. De Activiteiten Commissie bekijkt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De corona
tijd heeft ervoor gezorgd dat er minder geld is uitgegeven aan minder activiteiten.

Aanmelden bijna 4 jarigen; herhaling

Op weg naar school…

Op 1 februari 2021 wordt bepaald hoeveel medewerkers we in het schooljaar 2021/2022 mogen
aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven
staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar medewerkers
toegewezen.
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2020 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar aan te
melden voor onze school, dan vragen we u dat zo spoedig mogelijk te doen, maar in ieder
geval voor 1 februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk medewerkers
mogen aanstellen. Daarnaast vragen we u mensen in uw omgeving, waarvan een van de
kinderen vóór 1 oktober vier jaar wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen. Hartelijk
dank!

Schoolfruit
Deze week:

Ananas

Worteltjes

Peer

Nieuws uit de groepen
Groep 6, 7 en 8

Yves de schooldichter in groep 6, is dezelfde dag ook nog in de groepen 7 en 8 geweest.
Wat een feest. Echt hartstikke leuk. Hij vertelde van alles over de geschiedenis van het dichten. Grote
namen zoals Shakespeare of Haiku’s, maar ook allerlei rappers en heel mooie gedichten heeft hij
besproken.
Over rijmschema’s wisten we al een klein beetje, maar nu hebben we geleerd ze ook te herkennen.
En toen moesten we zelf ook nog gedichten maken, die u later…..

Groep 8
Meeten met de Burgemeester

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 8 een lange Meet met de burgemeester gehad. In
groep 7 en 8 staat democratie, termen als macht en gezag , centraal in het Jeelo project: Leren
van de mensen van vroeger.
Zo konden de kinderen aan de burgemeester allerlei vragen stellen die hij voor hen uitgebreid
beantwoordde.
Het moet gezegd worden dat de kinderen best wel een beetje zenuwachtig waren en de
burgervader hen heel begrijpelijke antwoorden kon geven. Een topmoment met dank aan Harald
Bergman.

Post

Schoolfoto’s zijn nog beschikbaar
Bericht van de schoolfotograaf:
Beste ouders en verzorgers,
Dit jaar heb ik de schoolfoto's van uw kinderen mogen maken. Heeft u ze nog niet gezien/besteld?
Ze zijn nog een tijdje online beschikbaar.
Om de foto’s te kunnen bekijken heeft u destijds via school een brief met inloggegevens
ontvangen. Bent u de brief kwijt of denkt u hem niet ontvangen te hebben dan kunt u hem opnieuw
aanvragen.
Ga daarvoor naar;
https://www.schoolportretjes.nl/#inloggegevens (als de link niet werkt, kopieer hem dan en plak
hem in uw internetbrowser).
Vul het formuliertje in en ik stuur je per omgaande de gegevens toe. Ook de codes van eerdere
schooljaren zijn op te vragen.
Broer/zus foto gemist of helemaal niet op de foto geweest?
Is uw kind niet op de schoolfoto geweest of is er geen foto gemaakt samen met het broertje/zusje
van thuis? Dan kan je het gehele jaar door een gratis afspraak maken in mijn studio voor het maken
van een foto van alle kinderen uit het gezin. U betaald (net zoals op school) alleen de foto's die u
afneemt.
Als bonus maken ik van alle kinderen ook nog individuele foto’s. Via onderstaande link leest u de
details en kunt u eenvoudig tijd in mijn agenda reserveren.
https://www.schoolportretjes.nl/#boek-je-shoot (als de link niet werkt,
kopieer hem dan en plak hem in uw internetbrowser)
Heeft u nog andere vragen, laat het dan weten!
Met vriendelijke groet,
Eric Konings
06-14464910
eric@erickoningsfotografie.nl
schoolfoto@schoolportretjes.nl

