NOVEMBER 2014
PERSONELE INFORMATIE
Op vrijdag 24 oktober is Bent geboren. Bent is de zoon van Koen Miltenburg en zijn vrouw Susan,
broertje van Finn en Just. Bent en Susan doen het fantastisch. We wensen Koen en zijn gezin veel geluk!
Masja de Lange is op dit moment nog niet in staat haar werkzaamheden in de groep te hervatten. Wel is
zij een aantal momenten op school aanwezig om te starten met haar re-integratie.

SCHOOLPROJECT
Op vrijdagmiddag 17 oktober hebben we met een boekenbeurs een zeer geslaagd schoolproject
succesvol afgesloten. Het waren twee weken met veel verschillende activiteiten. Zo hebben we natuurlijk
veel boeken gelezen, met elkaar boeken gemaakt, en een ‘echte’ schrijver op bezoek gehad. Ook het ‘Van
hot naar Her spel’ was een groot succes. We willen alle ouders die geholpen hebben erg bedanken. En
dan willen we natuurlijk ook de kinderen bedanken die hun hele opbrengst van de boekenbeurs aan
school hebben gedoneerd. We gaan daar mooie boeken van kopen. Bedankt!!

BOEKENKASTEN
Misschien heeft u ze al zien staan in de hal van de bovenbouw: De nieuwe boekenkasten. Wat zijn ze
mooi. De oudervereniging heeft ons deze boekenkasten geschonken. Hierbij willen we dan ook alle
ouders hartelijk bedanken. Tijdens het uitpakken van de boekenkasten merkten we al dat de kinderen erg
enthousiast zijn over de nieuwe boeken. De taal/leescommissie heeft een groot aantal nieuwe boeken
gekocht om het lezen nog aantrekkelijker te maken. De boekenkasten krijgen een mooi plekje in de
school. Op de website kunt u het filmpje bekijken van het onthullen van de boekenkasten.

KATECHESE
De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor levensbeschouwing, gaan de komende periode over
het onderwerp ‘nacht’. De kinderen staan stil bij de heel eigen sfeer van de nacht en maken kennis met
religieuze verhalen en gebruiken waarin de nacht een belangrijke rol speelt.
De nacht heeft een heel eigen sfeer, alles ziet er anders uit en de geluiden zijn anders dan overdag. De
nacht brengt stilte, rust en geborgenheid en maakt dat je even alleen kunt zijn met je gevoelens en
gedachten. Maar de nacht brengt ook angst en gevaar, voor dieven en voor de griezels in je hoofd die een
eigen leven gaan leiden. Om de sfeer van de nacht te voelen maken we in de lessen gebruik van kunst.
Muziek van Beethoven, kunstwerken van Escher en Van Gogh roepen de beleving van de nacht op en
helpen kinderen om hun gevoelens en ideeën over de nacht uit te drukken.
In veel godsdienstige verhalen ontmoeten mensen God in de nacht. Blijkbaar kunnen in de nacht dingen
gebeuren die de werkelijkheid van alledag te boven gaan.
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Ook al lijkt het nog lang te duren, over een paar weken is het alweer kerst. In de verhalen die we aan de
kinderen vertellen geven we dit jaar extra aandacht aan de betoverende en heilige sfeer van de kerstnacht.
De nacht waarin Jezus wordt geboren in een stal en het engelenkoor zingt voor de herders in het veld.
We hopen dat het inspireert tot een sfeervolle kerst, waarin iets van het wonderlijke van de kerstnacht
invoelbaar wordt.

KIDS4KIDS: SPEELGOEDBEURS ZATERDAG 1 NOVEMBER
Op zaterdag 1 november van 9.00-12.00 uur organiseert Kids4Kids weer een speelgoedbeurs. De tijd is
weer gekomen om het speelgoed van uw kind(eren) eens te filteren en daarna gezellig eens langs te
komen op zaterdag 1 november om uw slag te slaan voor de dure maand, die er weer aan komt. Er zit vast
wel iets voor u bij. De 10% die zowel koper als verkoper betalen, komt ten goede aan onze school. Voor
meer informatie verwijzen wij u graag naar Chantal Tolenaar, info@kids4kids.eu.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 5 NOVEMBER
Op woensdag 5 november doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. Als de kinderen om 08.30u op
school komen, zullen we in de groepen ontbijten. Wilt u uw kind op deze dag een bord, beker en bestek
meegeven? Voor leerlingen in de groepen 1 t/m 4 is het handig als dit voorzien is van hun naam.

INFORMATIEAVOND GROEP 8
Op maandagavond 17 november om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van leerlingen
van groep 8. Tijdens deze avond ontvangt u informatie over het voortgezet onderwijs waarbij o.a. de
aanmelding en open dagen op deze avond besproken worden. Graag willen we ouders van leerlingen in
groep 8 hiervoor uitnodigen. U heeft hiervoor al een aparte uitnodiging ontvangen.

BUREAU HALT
Woensdag 19 november zal een medewerker van Bureau Halt in groep 8 een les verzorgen over
jeugdcriminaliteit. De leerlingen krijgen een beeld van jeugdcriminaliteit en inzicht in de gevolgen van
strafbaar gedrag, waaronder de strafprocedure. De gehanteerde methodieken van de voorlichting sluiten
aan bij de kerndoelen van het onderwijs.

BEZOEK SPORTSCHOOL GROEPEN 7-8 EN 8
Vrijdagmiddag 21 november gaan de leerlingen uit groep 7/8LV en 8PZ een bezoek brengen aan Health
Club Gold’s Gym. In het kader van gezondheid en obesitas bij kinderen is Health Club Gold’s Gym vanaf
begin september begonnen met een fitnessprogramma voor kinderen van 8 t/m 15 jaar. De kinderen
kunnen deze middag kennismaken met fitness. De leerlingen zullen op de fiets naar de sportschool gaan.
De leerkrachten vragen een aantal ouders mee als begeleiding.

ONDERBOUWVRIJE DAG 24 NOVEMBER
Maandag 24 november is er een onderbouwvrije dag. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn op deze
dag vrij.

SINTERKLAAS EN PIETENOCHTEND
Sinterklaas komt binnenkort weer naar Nederland en is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor 5
december. Ook wij zijn al weer druk bezig om een mooi feest te organiseren.
Op woensdag 26 november is er voor de kinderen van groep 1-4 een pietenochtend. Alle kinderen
mogen op donderdag 27 november hun schoen op school zetten.
Het sinterklaasfeest vieren we op vrijdag 5 december. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze
ochtend om 12.00 uur vrij! De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan deze ochtend tot 12.30 uur naar
school. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij!
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RAPPORTGESPREKKEN 26 EN 26 NOVEMBER
De rapportgesprekken zijn gepland op 26 en 27 november. Graag willen we u hiervoor uitnodigen. Wilt
u s.v.p. het strookje aan het eind van dit maandbulletin invullen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op
maandag 10 november, weer op school inleveren?

AANMELDINGEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
We zijn nog lang niet halverwege het huidige schooljaar, maar toch zijn we al bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Om in een vroeg stadium zicht te krijgen op het
aantal leerlingen, vooral in de groepen 1-2, staat onderstaand stukje uit de schoolgids afgedrukt, met het
verzoek om evt. broertjes/ zusjes die komend jaar 3 jaar worden, aan te melden.
Kent u ouders die hun zoon/dochter ook bij ons aan wil melden, dan kunt u hen vragen een afspraak met
de directie te maken, zodat zij de school kunnen komen bekijken.
“Broertjes en zusjes van al op school ingeschreven leerlingen worden bij voorrang geplaatst, wanneer er
geen beletselen van onderwijskundige of organisatorische aard zijn. In tegenstelling tot de andere
(nieuwe) leerlingen, dienen broertjes en zusjes daarom tussen hun tweede en derde levensjaar aangemeld
te worden. Aanmelding na hun derde verjaardag doet de voorrang vervallen.”

VERKEERSITUATIE RONDOM DE SCHOOL
Het kan u niet ontgaan zijn. De huidige verkeersituatie rondom onze school baart ons zorgen. De
gemeente is op dit moment in overleg met een verkeerscommissie. Het doel van deze samenwerking is te
komen tot een veilige omgeving rondom de scholen in Nieuwegein. Eén van de eerste actiepunten is het
openstellen van een enquête voor u als ouders. De gemeente wil graag weten of de te treffen maatregelen
effect hebben op de veiligheid. Daarom houden zij een 0-meting en een 1-meting onder alle gezinnen. Bij
voldoende respons (een minimale respons van 30% bij beide metingen) ontvangt de school een beloning
van 500 euro. Uiteraard willen wij jullie vragen mee te doen met de enquêtes. De beloning van 500 euro
is voor ons als school natuurlijk leuk, de verkeersveiligheid rondom onze school is natuurlijk van veel
grotere waarde. Zodra wij weten wanneer de enquête is opengesteld zullen we u daarover informeren.

BELANGRIJKE DATA
01 november
05 november
17 november
19 november
21 november
21 november
24 november
26 november
26 en 27 november
27 november
05 december
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Speelgoedbeurs
Nationaal Schoolontbijt: 08.30 uur
Informatieavond voortgezet onderwijs groep 8
Bureau Halt groep 8
Rapporten mee
Bezoek sportschool groepen 7-8 en 8
Onderbouwvrije dag: groepen 1 t/m 4 vrij
Pietenochtend groep 1 t/m 4
Rapportavonden groep 1 t/m 8
Schoen zetten
Bezoek Sinterklaas: groep 1 t/m4 vrij om 12.00
uur. Groep 5 t/m 8 vrij om 12.30 uur.
’s Middags zijn alle leerlingen vrij!
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RAPPORTGESPREKKEN 26 EN 27 NOVEMBER
De ouder(s), verzorger(s) van
1.

2.

3.

4.

komt (komen) naar de ouderavond bij:
0 Ans Bakker, groep 1
0 Fabiola Wijma en Gerdine Oosterom, groep 1-2
0 Daphne Trost en Laura Vlamijnck, groep 2-3
0 Karin van Bemmel en Maroesja Spelbos, groep 3
0 Esther ter Horst en Ans Elsinghorst, groep 4
0 Anne Senten, groep 5
0 Gonny Wesselman en Koen Miltenburg, groep 5-6
0 Barbara van der Wal en Evianne Streng, groep 6
0 Marianne Paulussen, groep 7
0 Vince Nieuwenhuijsen en Linda Robbers, groep 7-8
0 Peter van Zon, groep 8

Wij hebben de voorkeur voor:

0 Woensdagavond 26 november
0 Donderdagavond 28 november
0 geen voorkeur
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