NIEUWSBRIEF 4 – 29 november 2018

TERUGBLIK
De inloopochtend op 7 november jl. werd druk bezocht. Ouders grepen hun kans om even
een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Ook veel grootouders maakten van de
gelegenheid gebruik om de school van hun kleinkind te bezoeken.
Het Schoolontbijt op 9 nov jl. verliep genoegzaam. De kinderen konden zich tegoed doen
aan heerlijk verse broodproducten, diverse soorten beleg en vers fruit. Er was ruim voldoende
geleverd. Wat over was, is geschonken aan de voedselbank.
PERSONEEL
De afgelopen tijd heeft ook het team helaas met uitval en ziekte te maken. We proberen
steeds zo goed en kwaad als het kan het e.e.a. op te lossen. Vaak lukt dat omdat een andere
collega bereid is in te springen maar heel af en toe lukt dat niet en worden de kinderen
verdeeld over een andere groep. Soms kiezen we er voor u de keuze te geven om uw kind
een dagje thuis te houden.

OPROEP INVALKRACHTEN (OUDERS)
Uiteraard is het voor iedereen heel vervelend als er door b.v. ziekte een invalprobleem
ontstaat en er voor een noodoplossing gekozen moet worden.
Wellicht zijn er onder u ouders met een onderwijsbevoegdheid die mogelijkheden hebben om
in geval van grote nood op school in te vallen? In dat geval horen wij graag van u!

PEUTERGROEP MONTESSORI
Wist u al dat er ook een montessori peuterspeelgroep is voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar?
Deze peutergroep valt onder Speelwijs/Kinderdam. Wij zijn geopend op woensdag en
vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.45 uur en wij zitten op de
Ir Lelystraat 42 in Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoonnr 06-89990574
Sinds september ben ik daar de Peuterleidster. Mijn naam is Sylvia Groenendijk en sommige
ouders zullen mij misschien wel kennen van de BSO, waar ik al bijna 6 jaar werkzaam ben.
Wij sluiten spelenderwijs aan op het montessori onderwijs en doen leuke activiteiten met de
kinderen, alle ontwikkelingsgebieden komen spelenderwijs aan bod.
Het is voor de kinderen dan ook niet zo’n grote drempel om naar de basisschool te gaan.
Als u het leuk vindt, komt u gerust eens kijken wat we allemaal doen met de kinderen.
Op vrijdag 7 december hebben we weer een inloopochtend van 9 tot 10 uur.
Wij hopen u binnenkort een keer te zien.
Groetjes Juf Sylvia

SINT - 5 DECEMBER
Heeft u de prachtige sinterklaasversieringen van de sint werkgroep in de
schoolgangen al bewonderd? Ook in de klassen hebben de juffen en de
kinderen weer een prachtig sfeertje gecreëerd. Er is volop geknutseld,
sint werkschriftjes vol geschreven en liedjes ingestudeerd.
Sinterklaas komt woensdag 5 december naar school met twee Pieten.
De kinderen komen op de normale tijd naar school en gaan eerst
allemaal naar de klassen. Kort daarna gaan ze met de juffen weer
gezamenlijk naar buiten om de Sint en Pieten toe te zingen en te
verwelkomen.
U als ouder bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen op de
speelplaats. Wij vragen wel aan de ouders om bij het hek te gaan
staan. Dan blijft de speelplaats zelf vrij voor de kinderen en de Sint.
Het is de bedoeling dat Sint daarna bij alle groepen even op bezoek
gaat. De ochtend staat in het teken van de sinterklaasviering. Hierbij
hoort ook het snoepen van iets lekkers (strooigoed). Uiteraard houden
wij bij de inkoop hiervan zorgvuldig rekening met allergieën en specifieke omstandigheden. Zo
nodig is overleg geweest met de desbetreffende ouders.
Donderdagochtend 6 december mogen de kinderen tot een uurtje later beginnen. Iedereen
wordt dus uiterlijk om 09.30uur op school verwacht.

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De kinderen in de onderbouw hebben de afgelopen maand weer veel beleefd en gedaan. Op
vrijdag 9 november was het Schoolontbijt (wat is er heerlijk gegeten door alle kinderen!).
De resultaten van de eerste knutselochtend
heeft u ook al kunnen zien. Het zijn prachtige
Sintdecoraties geworden. Hulpouders;
bedankt! De volgende knutselochtend staat
woensdag 12 december a.s. op de planning.
Als u zich heeft opgegeven als hulpouder, dan krijgt u via uw kind weer een
bevestigingsbriefje. Dank ook aan de ouders die hebben geholpen met het versieren van de
gangen. De kinderen zijn volop aan het genieten van alle versieringen in het
Sinterklaasthema. U kunt regelmatig een Sint, pietjes of zelfs Amerigo door de gang zien
lopen.

In de klassen zijn we volop bezig ons voor te bereiden op de komst van Sinterklaas; we
knutselen, oefenen Sinterklaasliedjes of een echt optreden voor als Sint op bezoek komt. In
het speellokaal doen we aan Pietengym…en gaan de kinderen natuurlijk een Pietendiploma
halen. Er zijn al Pieten op school langs geweest om de slofjes te vullen…helaas hadden ze er
in de klassen weer een puinhoop van gemaakt! Vrijdag 30 november is het tijd voor de
Pietenspelochtend; in kleine groepjes en met hulp van begeleidende ouders kunnen de
kinderen diverse activiteiten en spelletjes doen. We kijken weer uit naar een gezellige
ochtend!
Na het Sinterklaasfeest toveren we de klassen en gangen om in Kerstsfeer.. In de laatste
schoolweek voor de kerstvakantie is het dan weer tijd voor de kerstmaaltijd op school. U kunt
daar aan bijdragen door voor die avond, samen met uw kind, een gerechtje te verzorgen. De
‘hapjesboom’ hangt binnenkort in de klassen.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt rondom het thema ‘Sinterklaas’. Ook
verschenen er opeens Pietenplaatjes in de klas. Af en toe vinden we een nieuwe envelop met
Pietenplaatjes. We waren in de klassen druk bezig met ruilen. Sommige kinderen willen
allemaal verschillende plaatjes, andere kinderen sparen allemaal dezelfde plaatjes en weer
andere kinderen sparen voor memory. Dinsdag vonden we voor alle kinderen een leesplankje.
We moeten alle verschillende plaatjes verzamelen om het leesplankje compleet te maken.
In de drukke decembermaand hebben de derde groepers nog een leuk uitje. Na de 5e
groepers mogen zij op 13 december een bezoek gaan brengen aan de bieb.
De decembermaand komt er aan en we gaan na Sint al snel verder met het thema kerst. Voor
kerst sparen we glazen potjes waar we waxinelichtjes in kunnen doen. Spaart u mee? De
potjes kunt u afgeven bij de juf of meester van de klas van uw kind.
OPROEP HULPOUDERS DOCUMENTATIECENTRUM
Er wordt naar gestreefd dat onze schoolbibliotheek dagelijks een uurtje open is. De kinderen
kunnen op dit uur de benodigde boeken halen. Hulpouders begeleiden de kinderen en maken
ze o.a. vertrouwd met de opzoeksystemen.
Heeft u tijd en zin om te helpen? Op maandag of dinsdag (om de week) kunnen we nog
hulpouders gebruiken! U kunt zich aanmelden bij Olga Volkova via e-mail

olja.volkova@gmail.com
SANTA RUN ZUIDPLAS
Op vrijdag 14 december organiseert Rotary Zuidplas wederom een Santa Run voor het goede
doel. Er wordt vanaf de Dorpstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel door jong en oud gerend of
gelopen in een kerstmannenpak.
Er zijn dit jaar twee afstanden de Rudolph Rednose Footpath (1,6 km) en de Santa’s Old
Trail (3,3 km). Voor meer informatie en/of inschrijving: https://zuidplas.rotarysantarun.nl
De kinderen van de midden- en bovenbouw én hun ouder(s) en/of verzorger(s) hebben
een speciaal aanbod gehad. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen begin
december een gratis kerstmannenpak!

KERST 2018
De gangen en klassen zullen door de feestcommissie na de sint in
kerstsfeer worden gebracht. Natuurlijk zijn er diverse kerstactiviteiten. Er
wordt bijvoorbeeld geknutseld, gezongen en verteld over kerstmis. Als
speciale activiteit is er woensdagmiddag 19 december een
kerstmaaltijd op school. De kinderen gaan dan met alle leerkrachten
sfeervol aan tafel en geven, iedere groep voor zich, invulling aan kerstmis
2018. Extra stijlvol wordt het als de kinderen mooi gekleed voor het
kerstdiner naar school komen.
KERSTMAALTIJD 19 DECEMBER 17.00-19.00u
De kerstmaaltijd wordt pas echt een succes als u met uw kinderen culinaire bijdrages wil
verzorgen. Wat is de bedoeling?
Bij iedere groep van de onder- en middenbouw hangt na de Sint een kerstboom op de
deur.
Op de kerstballen van deze boom staan kleine hapjes of een gedeelte van een gerecht
geschreven. Vindt u het leuk om iets voor de groep van uw kind klaar te maken? Dan
kunt u zo’n kerstbal van de boom halen! Geeft u tegelijkertijd even een seintje
aan de juf en stemt u kort af wat uw bijdrage precies wordt.
De kinderen van de bovenbouw spreken zelf met hun juf af wat zij bijdragen aan de maaltijd.
Houdt u zich alstublieft aan de afgesproken hoeveelheid hapjes. Natuurlijk is het fijn dat er
voldoende hapjes zijn. We willen echter voorkomen dat er heel veel eten over is. Dat is om
meerdere redenen vooral erg zonde. Het eten dat echter over is, wordt naar alle
waarschijnlijkheid ’s avonds afgeleverd bij de daklozenzorg in Rotterdam.
De klaargemaakte hapjes kunt u ’s avonds gewoon meenemen en even in de klas
zetten. In sommige groepen moeten we extra rekening houden met allergische
kinderen. Dat vraagt goede afstemming.
WINTERPLEIN (alleen bij goed weer)
Aan de ouders, broertjes en zusjes wordt ook gedacht. Voor jullie is op woensdag 19 december
vanaf 18.15uur - met dank aan de feestcommissie - bij goed weer een deel van het schoolplein
omgetoverd in een winterplein met lichtjes en muziek.
Het oudergedeelte is afgezet omdat we willen voorkomen (helaas voor u!) dat ouders voor de
ramen van de klassen gaan kijken e.d. De oudervereniging biedt u een glaasje glühwein, koffie
of chocolademelk aan. Net als vorig jaar zetten we een poffertjeskraam neer. Dat is altijd erg
gezellig, vooral lekker en, extra plezierig, gratis! Om 19.00uur kunt u uw kind(eren) ophalen en
ronden we het buitengebeuren af. Als het winterplein niet door gaat, krijgen de kinderen een
briefje mee.
BRENGEN
Komt u niet te vroeg naar school want pas om een paar minuten voor vijf gaat de hoofdingang
(voordeur) in de Schoolstraat open en kunnen de kinderen van de onderbouw en de kinderen
van groep D en E naar binnen. De hoofdingang op de speelplaats gaat open voor de andere
kinderen. De andere deuren blijven dicht.
Nog meer dan op een gewone schooldag is het belangrijk dat u na het afleveren van uw kind
weer snel naar buiten gaat. Wij vragen u nadrukkelijk om zo zachtjes mogelijk aanwezig te zijn.
De muziek, de kaarsjes en de magie van de donkere school vormen een belangrijke bijdrage
aan de door ons beoogde voorbereiding en kerstsfeer.
Als de kinderen binnen zijn, gaan de hekken van de speelplaats op slot (in geval van nood
hebben alle juffen een sleutel).

HALEN
De kinderen moeten worden opgehaald op de speelplaats. Dit kan bij de klassendeur (onderen middenbouw D en E) of bij de grote uitgang van de bovenbouwgang (bovenbouw). De
kinderen van groep F worden overgedragen aan hun klassendeur. (ouders/verzorgers van
groep F moeten dus even de school in via de speelplaats)
We dragen in ieder geval de kinderen van de onder- en middenbouw ‘in handen’ aan u over. De
kinderen van de bovenbouw mogen alleen naar huis, tenzij u dat niet wil.
Nog een opmerking over het parkeren op deze avond. De ruimte rondom de school is beperkt.
Het grasveld is er niet voor bedoeld en de brandweer is bijzonder streng als u voor de kazerne
parkeert. Benut u dus zoveel mogelijk de fiets of ‘benenwagen’. Dan blijft de beperkte
parkeerruimte vooral beschikbaar voor ouders die van ver komen.
OPROEP WINTERPLEIN
We hebben een heleboel lege glazen potjes nodig. Dat is natuurlijk voor de waxinelichtjes.
Glazen potjes kunt u vanaf 12 december inleveren in de krat bij de directiekamer.
Voor reacties en opmerkingen kunt u contact opnemen met Wim Danckaarts.

BLOKFLUITSPEELTUINLES
Op woensdagmiddag 12 december a.s. organiseert MozArt een blokfluitspeeltuinles voor
kinderen van 5 en 6 jaar. Zie bijgaande flyer.
CODERDOJO
Op zaterdag 15 december a.s. organiseert de Bibliotheek De Groene Venen een Coderdojo
voor alle toekomstige programmeurs van 7 tot 17 jaar. Zie bijgaande flyer.
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 4 december t/m donderdagochtend 6
december voor de school.

BELANGRIJKE DATA
3 dec

Dramales Zuidplas groep 7

4 t/m 6 dec

Oud papiercontainer voor de school

5 dec

Sint op school

13 dec

Groep 3 naar de Bibliotheek

14 dec

Santarun Zuidplas (ter info)

17 dec

Dramales Zuidplas groep 7

19 dec

Kerstmaaltijd op school (17.00u – 19.00u)

19 dec

Winterplein voor ouders ( bij goed weer) vanaf 18.15u

24 dec t/m 4 jan 2019

Kerstvakantie

5 febr 2019 (nieuw)
22 febr (vanaf 11.45u) t/m 1 mrt 2019

Studiedag team, alle kinderen vrij!!!
Voorjaarsvakantie

