Nieuwsbrief
13 december 2019
Goedemiddag
Volgende week is alweer de laatste schoolweek van dit kalenderjaar.
De ruimtes zijn sfeervol versierd en kinderen knutselen verschillende kerstversieringen in hun groep
of gezamenlijk met andere groepen.
Donderdagavond vieren we met de kinderen kerst. We starten met een gezamenlijke viering, waarna
we gaan genieten van het heerlijke kerstbuffet dat door de kinderen is gemaakt. We sluiten de avond
samen af op het schoolplein. Voor ons is dit een drukke maar zeker een hele fijne week. Ik
hoop velen van jullie donderdagavond te zien.
Ik wens jullie, mede namens het team, een prettig weekend toe.
Kim van den Berg
Kerstvieren op school donderdag 19 december
Even alles op een rijtje:
• Woensdag 18 december een bord, bestek, beker (voorzien van naam) in
een plastic tas mee geven.
• Donderdagmiddag 19 december hebben de kinderen van de groepen
1 en 2 vanaf 12.15 uur vrij. De andere kinderen hebben gewoon
school tot 14.30 uur.
• Donderdag 16.45 uur: kinderen van groep 6 t/m 8 brengen de hapjes in hun groep.
• Donderdag 18.00 uur: ouders zijn van harte welkom voor een gezellig samenzijn op het
schoolplein.
• Donderdag 18.30 uur: gezamenlijke muzikale afsluiting op schoolplein.
Voor meer informatie zie de nieuwsbrief en de mail van vorige week.
Denken jullie eraan om jullie bijdrage voor het buffet op de
groepslijst te schrijven?

Kerstkaarten
We zien steeds vaker dat kinderen elkaar onderling kerstkaartjes geven. Nu is dat eigenlijk een leuk
en attent gebaar maar………
Er wordt door ouders heel verschillend omgegaan en gedacht over het
geven van kerstkaartjes aan elkaar. Er zijn kinderen die een klein groepje
een kerstkaartje geven, sommige geven geen kerstkaartjes en sommige
geven ze aan alle kinderen uit de groep. Dit heeft als gevolg dat er kinderen
zijn die veel kaartjes, enkele kaartjes of geen kaartjes krijgen. Dit leidt in de
groep tot niet gewenste situaties zoals verdriet of het gevoel van
buitengesloten te worden.

Daarom willen wij jullie vragen, indien jullie kerstkaartjes willen geven, om deze persoonlijk bij de
kinderen thuis te bezorgen en niet op het schoolplein of in school te verdelen. We hopen op jullie
begrip. Eigenlijk geldt hiervoor dezelfde afspraak als bij het geven van een uitnodiging
voor feestjes. Zie hiervoor onze schoolgids.

Op tijd naar school
Helaas zien wij dat er meerdere kinderen ’s morgens te laat komen. Dit is niet alleen
vervelend voor jullie eigen kind, maar zeker ook voor de leerkracht en de andere
kinderen in de groep. Het verstoort het leerproces van dat moment.
Als school hebben wij de verplichting om om 8.30 uur te beginnen. Tevens dient de
directeur er op toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurd. Indien dit te vaak voorkomt dient de
directie de leerplichtambtenaar van de gemeente Haaksbergen in te schakelen.
Hierbij willen wij, de ouders en de kinderen om wie het gaan, vragen om in het nieuwe jaar met een
goed voornemen te beginnen: Kom op tijd!

Groep 8 bezoekt Risk Factory Twente
Maandag 13 januari bezoeken de kinderen van groep 8 Risk Factory Twente. In
Risk Factory Twente worden de kinderen bewust gemaakt van risico’s. In
nagebootste praktijksituaties ervaren ze wat (on)veiligheid is en hoe te handelen.
De volgende scenario’s komen aan de orde: brandgevaar, internetgebruik,
verkeersveiligheid, alcoholgebruik, groepsdruk en contact met hulpdiensten.
’s Morgens wordt de groep opgehaald door een touringcar en aan het eind van
de morgen brengt de chauffeur ze weer netjes terug.

Nieuw op de website
De volgende berichten zijn op de website geplaatst:
- Kerstvakantieaanbod NatasUnik Lab en Het Fluoriet
- Kinderkerstvieringen parochie Haaksbergen
- Kleuterkerk driekoningen Pancratiuskerk

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

Bord, bestek en beker meenemen voor het kerstfeest
(graag in een plastic zak)
Groepen 1 en 2 zijn om 12.15 vrij
’s Avonds kerstviering (17.00-18.30 uur)
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.

