Mededelingen van 4 december 2018
Agenda
wo 5 december
Do 6 december
Di 18 december
Wo 19 december
Do 20 december
Vr 21 december t/m
Vr 4 januari 2019

Sinterklaasviering, normale lestijden: van 8:30-12:30 uur
Kinderen mogen later beginnen, uiterlijk 9:30 uur op school, eerder
mag uiteraard
Tas mee met bestek/bord/beker voor kerstdiner, zie onder
Kerstdiner, zie onder
Kinderen mogen later beginnen, uiterlijk 9:30 uur op school, eerder
mag uiteraard
Kerstvakantie

Algemeen
Bereikbaarheid ouders
Wij merken dat we veel telefoonnummers
hebben die inmiddels buiten gebruik zijn. Wilt
u in Parnassys kijken of uw telefoonnummers
en de noodnummers die u heeft doorgegeven
nog kloppen en zo nodig wijzigen. Als wij de
ouders niet kunnen in een noodgeval, dan
bellen wij het noodnummer. Graag dus een
extra naam en nummer doorgeven van een
familielid of bekende hiervoor.
Het is heel belangrijk dat wij u kunnen
bereiken bij ziekte van uw kind!
Nieuwe leerkracht
Maandag 7 januari a.s. start
de Instroomgroep. De
leerkracht van deze groep
wordt Lisa Nobels. Zij stelt
zich hieronder voor:
Hallo allemaal! Ik ben Lisa Nobels, 25 jaar en
woon samen met mijn vriend en hond in het
kleine dorpje Nieuwveen. Oorspronkelijk kom
ik uit Valkenburg, Zuid-Limburg. De PABO heb
ik gevolgd in Sittard. Vervolgens ben ik voor
een baan verhuisd naar Amsterdam. Daar ben
ik drie jaar werkzaam geweest als
kleuterleerkracht op een Jenaplanschool.
Al sinds de PABO ben ik erg nieuwsgierig
geworden naar het Montessori onderwijs. Het
belangrijkste vind ik dat het kind centraal staat
en dat er wordt uitgegaan van de natuurlijke
nieuwsgierigheid van het kind. Ook kan ik me

goed vinden in de uitspraak: ‘Help mij het zelf
te doen’. Al sinds mijn opleiding heb ik dan
ook al de wens gehad om te gaan werken op
een Montessorischool. En zo komt het dat ik
vanaf januari het team van de Buitenveldertse
Montessorischool kom versterken. Ik zal dan
de instroomgroep starten. Ik kijk er erg naar
uit om jullie te ontmoeten!
Sinterklaas
Woensdag 5 december vieren we het
Sinterklaasfeest met de kinderen. De kinderen
worden op de gewone tijd in de klas verwacht.
Zij gaan met de leerkracht naar het plein, waar
Sinterklaas wordt opgewacht. U bent van
harte welkom om ook op het plein te wachten
op Sint. Graag in het Pannaveldje staan i.v.m.
de drukte.
Kerstdiner
Op deze laatste woensdagavond voor de
kerstvakantie komen alle kinderen feestelijk
aangekleed naar school voor een kerstdiner in
de klas.
Vanaf a.s. maandag hangen intekenlijsten bij
de klassen zodat alle ouders (liefst samen met
de kinderen) thuis iets lekkers kunnen
voorbereiden voor het kerstdiner in de klas. In
de bovenbouw kunnen de kinderen zelf in
overleg met de leerkracht bepalen wat ze
meenemen naar het kerstdiner. De school en
de klassen worden prachtig versierd, de tafels
worden mooi gedekt en iedereen trekt z’n
mooiste kleren aan.

Het tijdschema voor dit feest ziet er als volgt
uit:
- Inloop vanaf 17:45 uur, zodat u in de
gelegenheid bent om de gezellige versiering
van de kersttafel te kunnen zien.
- Start van het diner 18:00 uur. Het is de
bedoeling dat alle ouders dan niet meer in de
klas aanwezig zijn.
- De onderbouwkinderen kunnen om 19:15
uur in de klas opgehaald worden.
- De middenbouw- en de
bovenbouwkinderen komen zelf naar beneden
om 19:30 uur.
Dit jaar nemen alle kinderen zelf hun bestek,
bord en beker mee. We verzoeken u om op
dinsdag 18 december uw kind een tas mee te
geven met daarin: mes, vork, lepel, bord en
beker. Tas en bestek/servies voorzien van
naam van uw kind. U krijgt donderdagavond
alles weer in de tas mee naar huis. Dit scheelt
ons een hele berg plastic afval.
Op het plein zal er voor de ouders een drankje
en een hapje klaar staan. Consumpties kosten
€1,00 per stuk, van de opbrengst willen we
weer nieuwe boeken voor de
schoolbibliotheek aanschaffen. Denkt u eraan
om knutsels van de kinderen, het bestek /
servies én uw schalen ’s avonds weer mee
naar huis te nemen.

Iedereen een fijne decembermaand gewenst!

