Mededelingen van 3 december 2019
Agenda
Do 5 december
Vr 6 december
Do 12 december
Di 17 december
Wo 18 december
Do 19 december
Vr 20 december
Ma 6 januari 2020
Do 30 en vr 31 januari 2020

kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur
Kinderen mogen later beginnen, uiterlijk 9:30 uur op school, eerder
kan uiteraard
studiedag, alle kinderen zijn vrij
alle kinderen nemen tas mee met bord, bestek, beker
kerstdiner, zie onder
Kinderen mogen later beginnen, uiterlijk 9:30 uur op school, eerder
kan uiteraard
alle kinderen vrij / start kerstvakantie
eerste schooldag na de kerstvakantie
Staking, zie onder

Algemeen
Bereikbaarheid ouders
Wij hebben gemerkt dat niet alle juiste
telefoonnummers in Parnassys staan. Wilt u
via het Ouderportaal controleren of uw
telefoonnummers wel goed staan en zo nodig
het nummer wijzigen. Het is belangrijk dat wij
bij ziekte van uw kind of bij een ongelukje u
direct kunnen bereiken. Daarom is het ook
van belang dat er noodnummers staan
vermeld.
School prachtig versierd
Ouderraad en andere ouders die hebben
geholpen om de school zo prachtig te
versieren: dank jullie wel! Het wordt enorm
gewaardeerd.
Staking
De Algemene Onderwijsbond heeft
opgeroepen tot een tweedaagse staking voor
het po en vo op donderdag 30 januari en
vrijdag 31 januari 2020. Alle kinderen zijn vrij,
de school is gesloten.
Vandaar dat wij onze 2 geplande studiedagen
verplaatsen naar donderdag 23 en vrijdag 24
april 2020. Alle kinderen zijn dan vrij.
Kerstdiner
Op de 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.
Alle kinderen nemen zelf hun bestek, bord en
beker mee. We verzoeken u om op dinsdag 17
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 woensdagavond 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.
Werkweek
Na goed overleg met team en bestuur is
besloten om de werkweek van de Bovenbouw
(groep 6/7/8) in de huidige vorm aan te
passen.
Vanaf schooljaar 2020-2021 gaat alleen groep
8 op 3-daagse werkweek. De groepen 6/7/8
gaan samen een dag op schoolreis.
Dit schooljaar gaat groep 8 gewoon volgens
planning op werkweek.

Theoretisch en praktijkexamen fietsen
Wij nemen het theoretisch fietsexamen af op
school voor leerlingen van groep 7.
Dat blijven wij doen.
Wij bieden de verkeerstheorie aan op school.
Het praktijkexamen voor groep 8 doen we niet
meer.
Waarom niet?
De organisatie ervan is ingewikkeld en
tijdrovend. Er zijn veel ouders nodig die dit
praktijkexamen kunnen en willen begeleiden.
Daarnaast vinden wij, dat 1 keer een route
fietsen een schijnveiligheid creëert. Een kind
moet letterlijk kilometers maken.
Wij adviseren u om samen met uw kind
regelmatig te oefenen in het verkeer. Voor
groep 8 leerlingen vooral ook de route fietsen
van en naar de nieuwe school in het VO.

Stichting Meeleefgezin
Stichting Meeleefgezin is een organisatie die
een vrijwillige vorm van pleegzorg biedt. De
stichting zoekt vrijwillige gezinnen die 1 keer
in de week een kind (0-5 jaar) van ouders met
psychische problemen willen laten
meedraaien in hun gezin. Hierdoor wordt de
ouder ontlast en is de kans groter dat het kind
thuis kan blijven wonen. In de bijlage vindt u
meer informatie over Meeleefgezinnen.

Iedereen een fijne decembermaand gewenst!

