Week 51 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Mike de Leeuw
Dylano Huibers
Fenna van Haarlem
Ryan Schuilenburg

18 december
1 januari
18 januari
19 januari

7 jaar
12 jaar
5 jaar
10 jaar

Groep 4/5/6
Juf Mariken is deze week voorlopig voor het laatst op school want zij gaat met zwangerschapsverlof.
Donderdag komt ze nog even gezellig kerst vieren met de klas en dan kan ze echt genieten van haar
verlof. Ze bedankt de kinderen en ouders voor de lieve kaartjes en cadeautjes.
Wij wensen haar een fijne verlofperiode toe en een gezonde baby!
Eind mei 2018 zal juf Mariken weer aan het werk gaan. Tot die tijd gaat juf Anouk fulltime werken in
groep 4/5/6.
Groep 4/5/6
Na de kerstvakantie gaan we starten met een groepstraining gebaseerd op sociale vaardigheden, zodat
de leerlingen handvatten krijgen om op een fijne manier met elkaar om te gaan binnen en buiten de
school. De training wordt gegeven door een themaspecialist uit het samenwerkingsverband (BePo).
Groep 7/8
Zoals u al gemerkt heeft, is juf Suzanne al twee weken regelmatig op school te zien. Meester Nico en
meester Gerard werken al een paar weken in groep 7/8 en wij merken dat er meer rust is in de groep.
Juf Suzanne gaat na de kerstvakantie grotendeels zelf weer aan het werk maar zal de komende tijd af en
toe ondersteund worden door meester Nico. Zo is meester Nico er ook nog na de kerstvakantie op
maandagochtend en op woensdag totdat juf Suzanne weer geheel beter is.
Groep 7/8
Na de kerstvakantie gaan we op de vrijdagmiddag starten met Rots en Water training.
Rots en Water training richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en
aanpakken van pesten en weerbaarheid. Er volgt nog een brief voor de ouders.
Een goed voornemen voor 2018
Het valt ons de laatste tijd erg op dat veel kinderen te laat op school komen. Om 8.20 uur gaat de deur
open zodat iedereen naar de klas kan gaan en de leerkrachten om 8.30 uur kunnen starten met de
lessen!
Schaatsen in Kesteren
Iedereen heeft afgelopen week een folder gekregen over het schaatsen in Kesteren. Er is gratis vervoer
geregeld naar Kesteren vanuit IJzendoorn.
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ANWB Streetwise
Helaas gingen de Streetwise lessen voor groep 5/6 en 7/8 niet door vanwege het slechte weer, omdat
deze groepen buitenactiviteiten hadden. Deze lessen staan nu gepland voor woensdag 10 januari.
Groep 7/8 moet deze dag weer de fiets meenemen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben veel geleerd over het verkeer. Ook hebben ze een diploma
gekregen en een folder meegekregen waar handige tips voor ouders instaan.
Wij willen u erop attenderen dat i.v.m. dit project een gedeelte van de J.R. Zeemanstraat (de route langs
de school) op woensdag 10 januari tijdelijk even afgesloten is voor het verkeer.
Wij hopen op uw medewerking en uw begrip!

Herinnering: Kerst
Donderdagavond 21 december van 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur vieren we het kerstfeest op
school. Dit jaar zullen wij gezamenlijk eten in de klassen. Iedere kind maakt een gerecht en neemt dit
’s avonds mee naar school. Om 17.50 uur gaat de school open om alle lekkere hapjes te brengen zodat
we om 18.00 uur kunnen beginnen.
De kinderen hoeven geen bord, beker of bestek mee te nemen.
Voordat de kinderen naar huis gaan, graag de schalen e.d. van de hapjes mee naar huis nemen. De
kerststukjes en glazen potjes mogen dan ook mee naar huis.
Vrijdagochtend 22 december
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit en kunnen dan genieten van een welverdiende vakantie!
Deze ochtend zullen er een aantal workshops zijn in de verschillende groepen.

We wensen iedereen
fijne feestdagen en een goed 2018!
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Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdagavond 21 december
Kerstfeest
Vrijdag 22 december
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit
Woensdag 10 januari
Streetwise lessen voor groep 5/6 en 7/8
Groep 7/8 moet de fiets meenemen
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