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Algemeen
Babynieuws!
Juf Laura en Theo zijn 21 november 2018 trotse ouders geworden van Ella en Ava. Met Juf Laura en de meiden gaat het erg
goed! Wij wensen het mooie gezin veel gezondheid, liefde en geluk toe!

Sinterklaasfeest
Het is bijna zover! Sinterklaas komt weer naar ons land!
Het lukt Sinterklaas niet om op 5 december langs alle scholen te gaan. Daarom heeft Sint samen met zijn pieten besloten om
een deel van de scholen ook op 4 december te bezoeken.
Wij ontvangen 4 december Sinterklaas op school en vieren die dag ook het feest! De kinderen hebben die dag tot 12.00 uur
school. Op woensdag 5 december hebben wij een gewone schooldag.
Studiedagen
Donderdag 6 en vrijdag 7 december zijn alle kinderen vrij.
Kerstmaaltijd
Donderdagavond 20 december is op De Schakel het jaarlijks kerstdiner. Vanaf 17.45 mogen de kinderen hun zelf meegenomen
hapjes in de groep brengen. Om 18.00 uur begint het diner. Het diner is om 19.15 uur afgelopen. Alle kinderen moeten
opgehaald worden uit de groep. Zo weten wij dat alle kinderen veilig thuis komen.
Voor de ouders zal er weer een gezellig plekje zijn om samen te komen in de kleutergymzaal. Zo hoeft u niet heen en weer te
lopen en kunt u lekker warm binnen wachten op uw kind(eren).
Pyjamaparty
Vrijdagochtend 21 december mogen alle kinderen (en juffen…) in hun pyjama naar school komen!
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur start de kerstvakantie. Een heerlijke periode waar veel gezellige dagen centraal
staan. Toch is het ook een gevaarlijke periode. Spelen met vuurwerk kan ernstige gevolgen hebben. Wij willen u vragen om hier
extra alert op te zijn en uw kinderen hiervoor te waarschuwen.
Wilt u ook extra letten op ons mooie schoolgebouw? Belt u alstublieft de politie als u vreemden of onbevoegden ziet dichtbij of
op het dak van de school!
Lezen
Goed kunnen lezen is de sleutel naar de wereld. Wij besteden op school veel tijd aan lezen. Maar ook aan taal en taalbeleving,
rekenen, spelling, schrijven, sociale omgang, gymnastiek, creativiteit, wereldoriëntatie en nog veel meer. In een week zitten 168
uur waarvan uw zoon of dochter 25 uur op school is. U snapt dat wij elkaar nodig hebben om uw kind optimaal te laten leren.
Helpt u ook mee? Het is heel belangrijk dat u naar de bibliotheek gaat en thuis ook veel leest met uw kind. De kinderen van
groep 3 krijgen steeds leesbladen mee van de juf. Het is ook heel belangrijk dat u deze bladen structureel leest met uw kind.

Per groep
Groep 7/8
Maandag 10 december heeft groep 7 en 8 een filmvoorstelling onder schooltijd.
Groep 6 t/m 8
Zoals u misschien heeft kunnen lezen komt er op City Plaza een grote ijsbaan. Groep 6 en 7 zullen hier 11 december naartoe
gaan om te schaatsen. Groep 8 gaat 17 december. Ook de schaatshuur zullen wij regelen en betalen voor de kinderen. Het is
belangrijk dat de kinderen die dag stevige en warme kleding aan hebben. Handschoenen zijn verplicht en beschermen de
handen van de kinderen goed bij vallen! Mocht uw zoon of dochter eigen schaatsen hebben? Wilt u deze dan meegeven? Dat
scheelt weer in de kosten.

Groep 1 t/m 4
Aankomende periode zullen groep 1 t/m 4 3 maal een interactieve voorstelling krijgen van Meester Matthijs van De Kom. De
voorstelling wordt gewoon onder schooltijd in de kleutergymzaal gegeven.
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Studie(mid)dagen
De middag na het sintfeest zijn alle kinderen vrij! 6 en 7 december zijn ook alle kinderen vrij.
Dinsdag 4 december: Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Donderdag 6 december: Alle kinderen gehele dag vrij
Vrijdag 7 december: Alle kinderen gehele dag vrij
Vrijdag 21 december: Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
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