NIEUWSBRIEF 5 – 20 december 2018

MEESTER WIM - ONZE DIRECTEUR- GAAT MET PENSIOEN!!!
Dat heeft consequenties! Leest u alstublieft de brief in de bijlage!
TERUGBLIK

Sint met z’n pieten hebben op 5 december een bezoek gebracht aan onze school.
Zij zijn in alle klassen langs geweest. De onder- en middenbouwkinderen werden
getrakteerd op lekkers en een cadeautje. De bovenbouwkinderen hadden voor
elkaar prachtige surprises en gedichten gemaakt.
Na afloop kregen we een speciaal gedicht van een Sint die naast de school woont.
De bewoners van Vijverzicht maken zich terecht zorgen over de hard rijdende auto’s
en de bijna ongelukken. Verkeersgedrag blijft een aandachtspunt voor u allen. Ook
door het parkeergedrag van enkele van u gaat het mogelijk toch eens een keertje
mis. Goede voornemens zijn dus op uw plaats!

Met heel veel plezier kunnen we terugkijken op een gezellige en sfeervolle
kerstviering. In een mooi samenspel tussen kinderen, schoolteam en
feestcommissie was in de voorgaande dagen de school binnen al in kerstsfeer
gebracht.
Het kerstpodium optreden van de kinderen was geslaagd en zorgde voor een
ontspannen sfeer.
En natuurlijk was er gisterenmiddag het kerstdiner. Om 17.00uur ging de deur open
en kwam een prachtige stoet kinderen en volwassenen de school binnen. De lampen
waren uit, maar de kerstverlichting niet. Het vormde een mooi overgangsdecor naar
de bijzondere kerstklassen. En de kinderen kwamen weer met heerlijk eten naar
school. Wat is dat toch een geslaagde opzet om zo met elkaar een kerstmaaltijd in te
richten! Dank dat u zo actief was om de bijdrages aan de maaltijd te verzorgen met
uw kind(eren).
Het eten dat overbleef kwam goed terecht bij de daklozenopvang in Rotterdam. Het
werd daar zeer gewaardeerd en de mensen die daar waren hebben genoten van alle
lekkere hapjes. Een geslaagde actie dus.
Ook op het Winterplein was het erg gezellig met poffertjes en warme dranken, de
verlichting, muziek en…..alle ouders!
Dank is er voor de betrokken hulpouders van Sint en Kerst en het schoolteam voor
hun voorwerk en de feitelijke organisatie.
SANTA RUN

De Santa Run op 14 december jl. is wederom een succes geworden. Een paar
honderd kinderen en volwassenen maakten in kerstmantenue een rondje door
Nieuwerkerk.
Ook onze school was vertegenwoordigd. Midden- en bovenbouw kinderen liepen in
gesponsorde kerstpakken hun rondjes. Een gezellige happening voor het goede
doel.

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
Het was weer een volle en bijzonder decembermaand. In aanloop naar Sinterklaas hadden we
begin december de jaarlijkse Pietenspelochtend. In de hele onderbouw waren spelletjes,
knutselwerkjes, liedjes en pietenoefeningen te doen. Het onderdeel kruidnootjes bakken was
natuurlijk favoriet! Dank aan alle hulpouders die deze ochtend weer mogelijk hebben gemaakt.
Op 5 december hebben de kinderen genoten van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten.
Sinterklaas is in alle groepen geweest en de kinderen konden hem een hand geven, een
tekening geven of een kunstje voordoen. Natuurlijk hebben we ook met z’n allen voor
Sinterklaas gezongen. Verder is iedereen verwend met een cadeautje en met wat lekkers.

Sint was nog maar nauwelijks het land uit of we waren al bezig de klassen en gangen in
kerstsfeer te brengen. De kerstbomen zijn opgezet en door de kinderen versierd. Op de
knutselochtend hebben alle kinderen een mooie engel gemaakt. Hulpouders; bedankt!
Verder hebben we de afgelopen dagen geoefend op de kerstliedjes. We zingen ze ’s
morgens in de groepen, terwijl de kaarsjes van de kinderen branden in hun mooi versierde
potjes. Op de avond van het kerstdiner hebben we de liedjes met alle kinderen van de
onderbouw gezongen in een sfeervol verlicht speellokaal; een mooi begin van een feestelijke
avond!
De laatste dagen voor de vakantie wordt er opgeruimd en krijgen de kinderen hun
sloffenzakken en plantje mee naar huis. Controleert u in de vakantie even of alles nog schoon
is en nog past? De kinderen mogen de sloffenzakken met hun gymkleding en hun plantjes na
de vakantie weer mee naar school nemen.
Vrijdag, de laatste dag voor de vakantie, mogen de kinderen een gezelschapsspelletje mee
naar school nemen.
Na de kerstvakantie stopt juf Femke haar ouderschapsverlof, dus pakt ze de donderdagen
weer op. De onderbouwcollega’s wensen iedereen prettige feestdagen en een fijne vakantie
toe!
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De afgelopen weken hebben jullie kunnen zien dat de klassen helemaal in kerstsfeer waren.
De kinderen hebben veel mooie werkjes en knutsels gemaakt. Gisteravond hebben we het
kerstdiner gehad. Wat zagen de kinderen er prachtig uit en wat hadden ze een hoop lekkere
dingen mee. We hebben ervan gesmuld. Bij de modeshow hebben we alle outfits bewonderd.
Morgen nog een dag naar school en dan is het lekker vakantie.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
De dramalessen van het project “Zuidplas2050” aan groep 7 waren een succes. Ze hebben
geresulteerd in stripverhaal van 4 foto’s. Mogelijk worden deze foto’s opgehangen in het
nieuwe gemeentehuis. Informatie hierover volgt.
Op 14 januari a.s. wordt de jaarlijkse Scholenmarkt gehouden. De achtstegroepers ontvangen
een uitnodiging. Zie bijlage.
Alle bovenbouwers hebben deze week een nieuw groepslessenoverzicht tot aan de
Voorjaarsvakantie gekregen.
STUDIE(MID)DAG 5 FEBRUARI en 18 MAART
-Zoals reeds aangekondigd heeft het team op dinsdag 5 februari a.s. een studiedag. Alle
kinderen zijn deze dag vrij!
Het team evalueert deze dag het 1e gedeelte van het schooljaar en bereidt zich voor op het 2e
halfjaar, met name wat betreft de zorg en de zorgplannen.
-Maandag18 maart heeft het team een studiemiddag. Alle kinderen zijn deze middag vanaf
11.45u vrij!
Het team buigt zich deze middag over het thema sociale veiligheid- en betrokkenheid.
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 8 januari t/m donderdagochtend 10 januari
voor de school.

BELANGRIJKE DATA
24 dec t/m 4 jan 2019
8 t/m 10 jan

Kerstvakantie
Oud papier container voor de school

14 jan

Scholenmarkt voor groep 8 (18.00u-19.00u Brede School)

28 jan

G.M.R vergadering

30 jan

M.R. vergadering

5 febr

Studiedag team, alle kinderen vrij!!!

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

Voorjaarsvakantie

18 mrt

Studiemiddag team, Alle kinderen vrij vanaf 11.45uur!

De school gaat tijdens de kerstvakantie dicht. Poststukken en e-mail berichten worden pas
weer na de vakantie geopend en verwerkt.

Het team en de kinderen van Montessorischool Nieuwerkerk aan den IJssel
wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

