Nieuwsbrief
06 december 2019
Goedemiddag
Gisteren hebben Sinterklaas en zijn Pieten ons IKC bezocht. De Sint was goed op de hoogte van onze
verhuizing en wist onze nieuwe stek feilloos te vinden. Het was een mooi bezoek waarvan de
kinderen erg genoten hebben. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren bij de intocht op het
schoolplein.
De overgang van Sinterklaas naar kerst gaat in het onderwijs heel snel. Sinterklaas is nog
maar net weg of we hebben de school alweer versierd en zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor het naderende kerstfeest. Afgelopen 2 jaar hebben we rekening
moeten houden met 2 locaties en de activiteiten daarop afgestemd. Nu dat niet meer
nodig is, kiezen we ervoor om de kerstviering met de hele school voorafgaand aan
het kerstbuffet te houden. Een gevoel van saamhorigheid, “samen school zijn”. In
de bijlage van deze nieuwsbrief is nog meer informatie over kerst te vinden.
Ik wens jullie, mede namens het team, een prettig weekend toe.
Kim van den Berg
Kerst
In de kerstbrief 2019, meegezonden met deze nieuwsbrief, staat informatie over de
kerstviering op donderdagavond 19 december.

Ouderhulplijst
We merken dat er veel ouders zijn die graag willen helpen wanneer ze kunnen. Echter is het niet
altijd duidelijk wanneer deze hulp nodig is. Samen met de OR hebben we afgesproken om in januari
een ouderhulplijst mee te geven. Op deze lijst kunnen jullie aangeven met welke activiteit je graag
wilt/kunt helpen. Op deze manier kunnen jullie kijken wat past in de agenda en hebben wij een
overzicht welke ouders we kunnen benaderen voor hulp.

Juf Wilma 40 jaar in het onderwijs
Jullie hebben vast gezien op facebook, of in de school dat juf Wilma 40 jaar werkzaam is in het
onderwijs. We hebben dit afgelopen maandag heel klein gevierd met het team. Wilma heeft
aangegeven verderop in het jaar hier aandacht aan te besteden. Jullie ontvangen
hierover t.z.t. meer informatie.
Ook in deze nieuwsbrief willen wij juf Wilma nogmaals feliciteren met deze mijlpaal.
Wat een prestatie! We wensen haar nog vele gezonde en plezierige jaren in het
onderwijs.

Glazen potjes groepen 5 t/m 8
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn wij op zoek naar glazen potjes. Tijdens de kerst
knutselmiddagen kunnen de kinderen deze op allerlei leuke manieren versieren.
Graag niet te grote potjes, schoon en zonder etiket, b.v. het middelste formaat
van de “Hak” groentepotjes of iets vergelijkbaars. Alvast bedankt!

Straatvoetbal in de wijk De Pas
Tussen de Van Heemskerkstraat en de Kinsbergenstraat ligt een kunstgras voetbalveldje.
Wij zijn in september met een soort van kleine competitie begonnen met verschillende straten, zoals
Karel Doormanstraat, Banckerstraat, Van Kinsbergenstraat, en de Van Wassenaerstraat.
Ondertussen zijn er 5 wedstrijden gespeeld. Na de zesde wedstrijd heeft iedere straat een keer tegen
elkaar gespeeld. Wij zouden kunnen uitbreiden om de Van Brakelstraat, Piet Heinstraat, Isaac
Sweersstraat en de Evertsenstraat erbij te betrekken. In Rond Haaksbergen heeft al een oproep
gestaan, maar helaas geen enkele reactie ontvangen.
Daarom willen wij via school nog een oproep doen. Een team bestaat uit, afhankelijk van de
aanmeldingen, 4 of 5 spelers met een vaste doelman. Wij hebben per straat 4 of meer spelers nodig.
We spelen altijd op de woensdagmiddag om 14.00 uur. Speeltijd is 2x een kwartier, met in de pauze
chocolademelk of frisdrank. Ook zijn er hesjes en ballen aanwezig.
Je kunt je opgeven door te bellen naar Gerrit Winters, Karel Doormanstraat 53, Telf.: 053-5726918.
Namens wijkraad De Pas
Gerrit Winters

Nieuw op de website
De volgende berichten zijn op de website geplaatst:
- Kerstbrief 2019
- Flyer levende kerststal in de kooi

19 december
19 december
20 december
06 januari
24 januari
27 januari

Groepen 1 en 2 zijn om 12.15 vrij
’s Avonds kerstviering
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij en start kerstvakantie
1e schooldag in 2020
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Basketbaltoernooi groep 7 en 8

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan
ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

