14 december 2017

Algemeen
Bedankt!
We willen alle ouders/ verzorgers fijne kerstdagen en
een goed en gezond 2018 toewensen.

We zitten er komend jaar mooi bij; de kinderen op de
nieuwe meubels, de keuken is af en de leerkrachten
krijgen nog nieuwe bureaus. Loop volgende week maar
even binnen na de Kerstmaaltijd dan kunt u zelf zien hoe
mooi het allemaal is.
We willen langs deze weg alle ouders bedanken die altijd
klaar staan om te helpen, waardoor wij verschillende
activiteiten kunnen organiseren. We waarderen ook de
ouders die actief meedenken met school en in gesprek
gaan met ons, omdat ook wij nog iedere dag leren.
Betrokkenheid van ouders is voor ons erg belangrijk. We
hebben een enthousiaste Ouderraad en
Medezeggenschapsraad die actief meedenken en
meehelpen, super is dat!
Laten we er ook komend jaar weer samen voor gaan!
Positive Behavior Support
Positive Behavior Support is een aanpak voor de hele
school. Daarom betrekken we ook de mensen van het
plein bij de aanpak. Onlangs is er voor hen een uitleg
geweest over wat we kunnen doen om negatief gedrag zo
klein mogelijk te maken en de Stop-Loop-Praat aanpak.
Hierbij gaat het erom om negatief gedrag zo min mogelijk
aandacht te geven. Deze aanpak bestaat uit vier
onderdelen:
- Het stopteken geven wanneer iemand iets vervelends
doet.
- Hoe reageer je wanneer iemand jou het stopteken geeft.
- Leren om weg te lopen wanneer het vervelende gedrag
niet stopt.
- Hulp halen wanneer het stopteken is gebruikt, je bent
weggelopen en het vervelende gedrag is nog niet gestopt.
Sinterklaas
Sinterklaas is alweer terug naar Spanje, maar wij kunne
terugkijken op een geweldig feest! Met een ambulance
werden Sint en Piet naar school gebracht, want het dak
was toch iets te glad. Vakkundig verbonden kon Sint
gelukkig toch het bezoek aan de Bosvlinder afmaken. In
het speellokaal hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 al
Sint en Piet laten zien wat ze allemaal geleerd hebben en

welke moeilijk kunstjes ze konden doen. Natuurlijk was er
een krakstoel gemaakt voor Piet. Nietsvermoedend ging
ze zitten…met een paar harde knallen tot gevolg. Daarna
nog even op bezoek bij groep 5/6. Daar hebben Sint en
Piet genoten van toneel, dans en andere sportieve
activiteiten. Ook hebben ze alle surprises bewonderd. De
ochtend is afgesloten in groep 7/8. Daar is Sint weer
helemaal op de hoogte gebracht van alle (geheime)
liefdes. Wie had er ook alweer verkering met…?
Al met al een zeer geslaagde dag!
Afscheid juf Gea
Vanaf het schooljaar 2016-2017 heeft juf Gea
vrijwilligerswerk bij ons op school gedaan. Ze heeft met
kleine of grotere groepen gewerkt, soms extra geoefend
met één leerling en ook de pleindienst gedaan. Daarnaast
heeft ze in geval van ziekte ook ingevallen op
verschillende scholen en bij verschillende groepen. Nu
heeft juf Gea besloten dat het echt tijd is geworden om
meer vrije tijd te hebben, daarom gaat ze na de
kerstvakantie helaas stoppen met het vrijwilligerswerk. We
bedanken juf Gea voor alle hulp die ze geboden heeft!
Oproep pleindienst!
We zijn op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen op
het plein. Mede door het afscheid van juf Gea komen we
iemand te kort. Met name op de dinsdag, woensdag en
vrijdag zoeken we nog mensen. Kunt u helpen op het
plein, in een vaste groep vrijwilligers, meldt u zich dan aan
bij Diana Eleveld (diana.eleveld@kistprimair.nl) of Nicole
Jongman (nicole.jongman@kitsprimair.nl). We zouden het
erg fijn vinden wanneer we het groepje kunnen uitbreiden!
Ook wanneer u incidenteel kunt helpen, horen we dat
graag!
Onderwijs
Kerst
Helaas stonden in de vorige nieuwsbrief onjuiste data
vermeld. Daarom hierbij nogmaals het stukje over de kerst
met de juiste data ( zie ook bijlage).
Op vrijdag 8 december hebben alle kinderen een kerstbal
mee naar huis gekregen. Er zijn ook al enkele ballen in de
kerstboom gehangen. Het wordt een prachtige boom
wanneer alle kerstwensen erin hangen.
Woensdag 20 december gaan alle klassen kerststukjes
maken. Dit jaar worden we uitgenodigd om bij de familie
Eising de kerststukjes te mogen maken. Alle materialen
worden gesponsord door plezier met groen en de familie
Eising.
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Donderdag 21 december willen we ’s morgens met de
kinderen gaan koken/bakken. Hierbij kunnen we in de
groepen alle hulp gebruiken. Wilt u deze
donderdagmorgen komen helpen van 10:30 uur tot 11:45
uur dan kunt u zich opgeven via de app van uw klas.
Donderdag 21 december vieren we kerst op school.
U kunt alle informatie over de kerstviering lezen in de
kerstbrief die nogmaals als bijlage bij deze nieuwsbrief is
toegevoegd. Let u extra op de tijd, ouders en andere
belangstellenden zijn welkom voor een hapje en drankje
op het plein vanaf 18.00 uur.
De peuters hebben op donderdag 21 december een kerst
high tea, de gerechten die gemaakt kunnen worden
hangen al aan de deur.
Bericht van juf Anja
Berichtje van juf Anja
De eerste 16 weken van onze reis zitten er op. We zijn
achtereenvolgens in Duitsland, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië en Griekenland
geweest.
We hebben ontzettende lieve, leuke mensen ontmoet,
hele mooie bergwandelingen gemaakt, spannende
bergwegen gereden en gerelaxt aan zonnige baaien.
Het was heel fijn om met onze buscamper te reizen. Soms
stonden we op een camping en soms stonden we bij een
haventje of aan een baai of in de bergen.
De komende 12 weken zijn we in India en Nepal. Daar
vliegen we heen en als we terugkomen rijden we in onze
buscamper weer verder.
Hieronder wat fotootjes. Ik hoop dat jullie allemaal een
leuk sinterklaasfeest hebben gehad en ik wens jullie
alvast een fijne kerstvakantie en een superleuk 2018 toe.

Agenda
Datum

Activiteit

20 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstviering

25 dec- 5 jan

Kerstvakantie

Oud papier
11 januari

Oud papier

Bunte

M. Martens

R. Hoogeveen

T. Stoffers

A. Lammertink

H.de Vries

Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf voor
vervanging te zorgen. U kunt u in eerste instantie
onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet lukt
iemand van de reservelijst bellen voor vervanging. Oud
papier ophalen is om 17:55 uur verzamelen bij school en
duurt tot ongeveer 21:30 uur.
Nieuws uit de groepen
Kinder- en peuteropvang
De peuters hebben samen de kerstboom versierd. Wat
ziet het er gezellig uit met zo’n mooie boom!

Lieve groetjes van juf Anja (GVO)
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Foto - impressie sinterklaasfeest

Het team wenst u
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