Nieuwsbrief december 2019

Agenda december:
05-12: Sinterklaas
05-12: gr. 1 t/m 8 middag vrij
06-12: studiedag, gr.1 t/m 8 vrij
13-12: viering gr 4A, 4B, 1-2B en
1-2C
18-12: nieuwsbrief januari
20-12: gr.1 t/m 8 vrij
20-12 t/m 03-01-2020:
Kerstvakantie
Bijlagen:
 Reflection day nieuwsbrief
 Natuurthema Wasven

Leerlingenadministratie
We krijgen regelmatig wijzigingen van u door via het ouderportaal.
Helaas is het niet mogelijk het ouderportaal te koppelen aan de
leerlingenadministratie waardoor deze niet altijd up to date is. Om ervoor
te zorgen dat we in de leerlingenadministratie alle gegevens op orde
hebben, hebben we uw medewerking nodig. Wilt u daarom zo vriendelijk
zijn om alle wijzigingen in gezinssamenstelling, huisadres, mailadres,
(mobiel) telefoonnummer, huisarts, noodnummers en dergelijke door te
geven aan de administratie?
Dat kan via de mail (deboog@skpo.nl) of telefoon maar u bent ook altijd
welkom om even binnen te lopen bij Sandra op de administratie
(aanwezig op maandag-, woensdag- of vrijdagochtend).
Ook als u twijfelt of u iets hebt doorgegeven graag even laten checken.
Het is namelijk erg belangrijk dat de gegevens in de
leerlingenadministratie correct zijn. Bedankt voor uw medewerking.
Reflection Day (groep 5/6/7/8)
Onze school (groep 5 t/m 8) doet weer mee aan het verkeersproject
Reflection Day. Dit project loopt van 01-12-2019 t/m 21-01-2020. Alle
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen op school een reflecterend hesje.
Het is de bedoeling dat de kinderen het hesje buiten zoveel mogelijk
aanhebben om zo goed mogelijk op te vallen in het verkeer tijdens de
donkere dagen. De groepen 6/7/8 hebben al eerder meegedaan aan dit
project. Voor de groepen 5 is het project nieuw.
Vanuit de organisatie van Reflection Day en school wordt er geflitst
(oftewel er worden foto's gemaakt van de kinderen die een hesje
dragen).
Ook alle ouders, ooms/tantes, opa's/oma's mogen
kinderen met een hesje fotograferen. De foto's
mogen gestuurd worden naar volgend mailadres:
info@reflectionday.nl
De foto's die ingestuurd worden, worden alleen
gebruikt door de organisatie van Reflection Day, ze
komen nergens online te staan.
De leerling die het meest geflitst wordt, wint een prijs.
Voor meer informatie: zie bijlage.
Flitst u mee?
Voor vragen kunt u bij juf Karin terecht (k.vangrunsven@skpo.nl)
Sinterklaas
Volgende week donderdag 5 december is het dan eindelijk zover.
Sinterklaas en zijn pieten komen bij ons op bezoek! De kinderen mogen
net als gewoonlijk naar de klas, waarna we daarna snel naar buiten
gaan om Sinterklaas te ontvangen. We kijken er ontzettend naar uit.
Alle kinderen zijn deze dag om 12:15 uur uit.
Groetjes, de Sintcommissie

Herhaling van het bericht uit de nieuwsbrief van mei 2019:
Pieten discussie
Vorig jaar, een paar dagen voor de Sinterklaasviering, hebben we met
een aantal ouders een gesprek gehad over de zwarte pieten bij het
Sinterklaasfeest. Deze ouders gaven aan dat de versiering in de school
wel sterk verouderd is en dat het prettig zou zijn wanneer we met elkaar
zouden willen nadenken over een standpunt in de zwartepietendiscussie.
Wij hebben dit als school serieus genomen en vinden het als team ook
belangrijk om hier een standpunt over in te nemen.
Na overleg met de leerkrachten, de leerlingen uit de bovenbouw, de MR
en de Sinterklaasvereniging uit de wijk, hebben we samen besloten om
het Sinterklaasfeest een beetje te moderniseren.
Dit betekent dat we af willen van een stereotype zwarte piet. Er zal dit
jaar een mix komen van verschillende pieten (2 bruine pieten en 1
roetveeg-piet). Daarnaast hebben we nieuwe versieringen gekocht die
meer passend zijn bij deze tijd.
Wij begrijpen dat iedereen hier zijn eigen visie op heeft en hebben hier
uiteraard begrip voor. We realiseren ons dat we het nooit voor iedereen
goed kunnen doen.
Laten we er samen voor zorgen dat het plezier van de kinderen voorop
staat bij dit feest.
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen of opmerkingen hebben
dan bent u welkom om even binnen te lopen bij Susanne en Maretta.
Kerst
Woensdagavond 18 december is het kerstdiner van 17:00 uur - 18:00
uur.
Het zou fijn zijn als elk kind een aantal hapjes maakt.
De intekenlijsten voor het maken van de hapjes hangen vanaf maandag
9 december op de deur van elke klas.
Ouders zijn die avond van 17:00 uur - 18:00 uur welkom op het
schoolplein voor een kop koffie, thee of soep.
We willen in deze periode ook graag extra stil staan bij anderen, daarom
staat er vanaf woensdag 11 december tot en met 19 december een ton
bij binnenkomst in de hal waarin u lang houdbaar voedsel en
levensmiddelen mag schenken aan de Voedselbank.
Groetjes, de Kerstcommissie
Nieuwe methodes
Sinds korte tijd werken we op school met twee nieuwe methodes, één
voor muziek en één voor verkeer. Voor
muziek gebruiken we 123Zing en voor
verkeer de VVN verkeersmethode
(VeiligVerkeerNederland). Bij beide
methodes maken we uitgebreid gebruik
van het digibord. Wij hebben er zin in!

Nieuws vanuit de ouderraad:
Openbare ouderraad
20 januari vanaf 19:30 staat er weer een gezellige openbare ouderraad
gepland.
We willen het op een ander manier gaan insteken en jullie, als ouders,
meer om input vragen.
Het idee is om samen met jullie te gaan brainstormen over een aantal
commissies die al hebben plaatsgevonden.
De ideeën nemen we mee naar het volgend schooljaar. Alles mag en
niets is te gek! Buiten de kaders denken. De ideeën worden verzameld
en voorgelegd aan de commissies.
Wij hopen dat er veel ouders komen, zodat we samen voor de kinderen
de commissies een mooie invulling kunnen geven.
De koffie en thee staat klaar!
Nieuws vanuit de ouderraad:
Gevraagd: hulpouders lustrumjaar
In 2020 bestaat onze school 35 jaar!
Begin van het schooljaar konden ouders zich al opgeven om mee te
denken over hoe we het lustrumjaar invulling kunnen geven.
Inmiddels heeft er al een brainstormsessie plaatsgevonden en hebben
we leuke ideeën verzameld. Tijdens het hele jaar 2020 zullen we een
aantal activiteiten uitvoeren. Wat we precies gaan doen, blijft nog een
verrassing. Wel zijn op we zoek naar ouders die ons hierbij willen
ondersteunen.
Wil je ons helpen en/of heb je vragen neem dan contact op met Karima
Zerktouni ( moeder van Amani), 06-10851642 of spreek haar aan op het
schoolplein.
Natuurthema avond 29 november in de Wasvenboerderij
Aanstaande vrijdag, 29 november, is er een natuurthema avond in de
Wasvenboerderij met als thema : IE! Een muis!
Voor meer informatie, zie
bijlage.

