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Uit het team
Afgelopen dinsdag was de school gesloten, omdat
ons team gestaakt heeft. We willen hierbij alle
ouders heel erg bedanken voor jullie begrip en steun
in deze actie.
Nog één week naar school en dan is het
kerstvakantie, wat gaat de tijd toch snel. We hopen
alle ouders nog te ontmoeten tijdens de kerstviering
op donderdagavond. De kinderen zijn al druk bezig
met de voorbereidingen.
Maandagmorgen komt de onderwijsinspecteur
nogmaals onze school bezoeken. Het onderzoek
naar stichting Aves is nog niet helemaal afgerond.
Wij zullen, zoals altijd ons best doen om te laten zien
hoe er gewerkt wordt op onze school!

Uit de groepen
Groep 2:
We hebben deze week een start gemaakt met het prentenboek "een koninklijk kerstfeest". Het woord paleis
stond hierbij centraal. In de groep zijn we bezig om ons eigen paleis te maken. De koninklijke badkamer is al
aanwezig!
Gym
Maandagmorgen zal de inspecteur enkele lessen bezoeken tussen 9 en 10.00 uur. Daarom zullen voor
sommige groepen de gymlessen op een ander tijdstip plaats vinden of vervallen. Groep 3,4 heeft geen gym
en hoeft geen fiets mee te nemen. Groep 8 gymt maandag samen met groep 7. Zij kunnen maandagmorgen
om 8.30 uur op school beginnen en niet in de Burght.
Groep 3,4
Woensdag 20 december krijgt groep 3,4 de tweede clinic van Fides van 10.30 - 12.00 uur in de Burght. Ze
hebben die dag een fiets nodig en zullen om 12.15 uur weer op school zijn.

Kerst
We zijn allemaal al druk aan het voorbereiden voor
de kerstviering op donderdag 21 december. We
hebben er zin in! Ter voorbereiding een aantal
punten.
Op alle deuren van de klassen hangt een lijst,
waarop staat wat de kinderen willen eten tijdens het
diner. Op deze lijst kunt u samen met uw kind zich
inschrijven voor een gerecht (voor 5 a 6 personen
eten maken). U kunt op donderdag 21 december
tussen 16:45 uur en 17:00 uur het eten naar school
brengen. Vanuit school wordt er servies voor alle
kinderen geregeld. Het thema van de avond is 'Een
koninklijk Kerstfeest', waarbij we allen in feestelijke
kleding naar school komen.
Tussen 17.45 uur en 18.00 uur zijn de kinderen
uitgegeten en worden de ouders buiten met een
warm welkom onthaald door de Activiteiten
Commissie. Om 18.00 uur lopen we met zijn allen
naar de kerk. De ouders sluiten aan bij de klas (sen)
van hun kind (eren) en mogen een lichtje/lantaarntje
meenemen, zodat we in een feestelijk verlichte stoet
wandelen.
De viering in de kerk zal om 18:30 uur starten en we
verwachten dat de viering tot 19:30 uur zal duren.

Gebruik beeldmateriaal tijdens de kerstviering
Onze kerstviering vieren we in de katholieke kerk. Er mag geen beeldmateriaal, zoals foto's en filmpjes van
uw kind in de kerk op facebook of andere social media verschijnen. We zijn heel blij dat we altijd gebruik van
de kerk mogen maken en willen graag dat alles goed verloopt. Daarom vragen we iedereen om rekening te
houden met de kerk en dus geen foto's te delen via social media!

Nieuwe overblijfouders gevraagd
Wij zijn op zoek!!
Op onze school kunnen alle kinderen tussen de middag overblijven. Al jaren wordt dit begeleid door
enthousiaste moeders en sinds kort ook een vader! Door het vertrek van juf Agnes zijn we nu op zoek naar
een vader of moeder die elke donderdag ons overblijfteam wil komen versterken. Op maandag en
donderdag blijven de meeste kinderen over. Dan zijn de kinderen verdeeld over drie groepen, een
kleutergroep, groepen 3/4/5 en de groepen 6/7/8 samen. We staan in periodes van vakantie tot vakantie
voor dezelfde groep. Hier is een rooster voor gemaakt. De taken van een overblijfouder zijn o.a. toezicht
houden bij het buiten spelen, tijdens het eten een groep begeleiden en na het eten de diverse activiteiten
begeleiden en aansturen. Hierbij moet je denken aan knutselen, bouwen met Kapla en spelletjes binnen en
buiten doen.
Ben je enthousiast geworden, neem dan contact op met Frederike Baars. frederike@peter-baars.nl of 0613369980. Er staat een vergoeding tegenover.

Fruit
Volgende week krijgen we bananen, sinaasappels
en peren op school via het schoolfruit.

Agenda
20 december
21 december

22 december
24 december
25 december
8 januari
10 januari
11 januari
19 januari

Ontwikkel jezelf, groei samen
Een sterke basis voor de toekomst!
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Groep 3,4 clinic Fides in de Burght:
fiets meenemen.
Kerstviering:
1. kinderen eten op school: vanaf
16.45 uur inloop
2. Ouders op het plein: vanaf
18.00 uur (neem een
lantaarn/lichtje mee!)
3. Kerstfeest in de kerk: 18.30 uur
Alle kinderen ’s middags vrij
Kerstviering voor kinderen in
katholieke kerk 19.00 uur
Kerstvakantie
Einde kerstvakantie: weer naar school
Luizenpluizen (voortaan op
woensdagen na een vakantie)
Ouderavond voor groep 3,4 om 19.30
uur
Maandviering groep 8 en 1

