Nieuwsbrief no. 4 30-11-2018
SAMEN VOORUIT >>>

Aangepaste Schooltijden kerst
Woensdag 19 december: school van 8.30 tot 14.00 uur. Kerstviering van 16.45
tot 18.45u.
Vrijdag 21 december school van 8.30 tot 12.00 uur

milieubewustzijn voortaan bekers mee naar school toe bij activiteiten
Wij hebben op school besloten om het verbruik van plastic bekers te
gaan beperken en vragen u op dagen dat er activiteiten zijn waarbij de
ouderraad drinken verzorgt (denk hierbij aan Sint, Kerst, Pasen etc.), uw
kind een lege beker mee naar school toe te geven. Behalve als uw
kind(eren) een pakje drinken mee naar school toe neemt, heeft uw kind
deze eigenlijk al bij zich. Alle kleine beetjes helpen. Misschien een idee
om uw kind in het vervolg een zelf gevulde beker mee naar school te
geven in plaats van een pakje. Dat helpt nog meer.

Hulp Gezocht
De leerlingenraad heeft onlangs een nieuwe inrichting voor onze bibliotheek uitgekozen. We
hopen dat deze in of direct na de kerstvakantie geleverd kan worden. We willen graag een
aantal delen van de wand voorzien van een groen kleurtje en zijn op zoek naar iemand die
dat voor ons zou willen aanbrengen. (dit kan eventueel onder schooltijd gedaan worden)
Mocht u ons hierbij willen helpen willen we u vragen zich te melden bij Frans

Personeel
Juf Rachel gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Zij zal de eerste drie weken
volledig vervangen worden door juf Geppie Noordermeer totdat juf Annabel eind januari op
maandag en dinsdag weer zal starten met werken. Juf Geppie zal tot aan de zomervakantie
op woensdag tot en met vrijdag de lessen verzorgen.
Juf Sara heeft vorige week bekend gemaakt dat zij in blijde verwachting is van haar derde
kind en na de meivakantie met verlof zal gaan. Op dit moment is nog onduidelijk wie haar zal
gaan vervangen.

Invalproblematiek
Kent u nog iemand die mogelijk beschikbaar is voor inval?
Iemand met een onderwijsbevoegdheid die niet aan het werk
is of mogelijk op sommige momenten beschikbaar is? We
horen en zien om ons heen dat invallers nauwelijks te vinden
zijn. Wilt u hen vragen contact met ons op te nemen.
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Kerst
Tijdens de kerstviering van de kinderen (op woensdag 19
december van 16.45 tot 18.45 uur) zal net als vorig jaar een
gezellig samenzijn plaatsvinden op het plein voor de ouders. U
hoort nadat de Sint weer naar Spanje is hier meer over.

Koffie inloop
Vanochtend een prima inloop gehad waarbij 5 ouders aanwezig waren van 4 gezinnen. Er is
gesproken over: Onderwerpen die met de leerlingenraad besproken zijn, huisvestiging van de
school, eten van kinderen, Social Schools, verdelen van oudergesprekken over een langere
periode.

Tafels oefenen
Hoe belangrijk is het om tafels van vermenigvuldiging goed te kennen?
- Voorwaardelijk om breuken aan te kunnen leren.
- Ook deelsommen kun je niet als je de tafels niet kent.
- Procenten berekenen in de bovenbouw lukt niet zonder dat je de tafels kent.

Geregeld samen met uw kind oefenen helpt om de vaardigheden bij te houden. Maak er een
spelletje van door te zien wie ze eerder kent. Vraag uw kind u te overhoren en zij oefenen
hiermee net zo hard!
Neem 10 kaarten (1 t/m 10) of speelkaarten (aas als 1 en 2 t/m 10) Schud de getallen door
elkaar en oefen zo een tafel. Wie heeft het eerst alle 10 de kaartjes goed beantwoord?
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