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Agenda
21 december
21 december
22 december
23 januari
3 februari
7 en 16 februari
17 februari
23 en 24 februari
27 februari t/m 3 maart

Kerstviering
Aanvang lessen 9.30 uur
Afscheidsmiddag en receptie meester Peter en
juf Rietje
Teamstudiedag, alle leerlingen vrij
Rapport wordt uitgegeven
Gespreksavonden
Werkochtend groep 1 t/m 3. Deze leerlingen
zijn vrij
Teamstudiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie

Kerstviering
Woensdag 21 december is het zover. De kerstviering vindt dan plaats op twee locaties. De leerlingen
uit groep 3 t/m 5 bezoeken de Dorpskerk. De andere leerlingen vieren kerst op school. De inloop op
school vindt plaats tussen 18. 00 en 18.15 uur.
Groep 1 en 2 en groep 6 t/m 8:
Deze groepen vieren kerst op onze eigen school. We verwachten deze leerlingen 18.15 uur op school.
Zij gaan sfeervol dineren in hun mooiste kleren. Deze viering duurt tot ongeveer 19.45 uur. Natuurlijk
wordt het kerstverhaal verteld. Tussen 19.30 uur en 19.45 uur kunt u uw kind(eren) ophalen.
Groep 3 t/m 5:
Deze groepen hebben de kerstviering in de kerk. U kunt eerst uw kind(eren) uit andere groepen naar
school brengen en daarna op uw gemak naar de Dorpskerk komen. We starten om 18.30 uur, u bent
vanaf 18.15 uur welkom. De dienst zal ongeveer een uurtje duren, dus u kunt uw andere kind(eren)
op school daarna rustig ophalen.
Aan het einde van de dienst zal er een collecte gehouden worden voor de kerk.

Per kind mogen er maximaal twee begeleiders mee. Gezien de capaciteit van de kerk is er niet meer
mogelijk. Wilt u zich hier strikt aan houden? Mocht u met meer dan twee begeleiders komen, dan
betekent het dat een ander kind geen twee begeleiders mee kan nemen.
Onze leerlingen mogen donderdag 22 december om 9.30 uur op school komen. Gezien de avond
ervoor is het voor de leerlingen erg prettig om ’s morgens iets langer te blijven liggen. Mocht dit
niet inpasbaar zijn in uw agenda dan is uw kind(eren) uiteraard van harte welkom om 8.30 uur. Wij
zijn gewoon aanwezig.

Afscheid meester Peter en juf Rietje

(herinnering)

Op donderdagmiddag 22 december vindt de afscheidsmiddag plaats van meester Peter en juf Rietje.
De middag op school loopt over in de afscheidsreceptie in het speellokaal. Deze begint om 15.30 uur
en duurt tot 16.30 uur.
Het feest begint al ’s morgens. We krijgen dan een voorstelling te zien van goochelkampioen Hilbert
Geerlings! De voorstelling is van 11 uur tot 12 uur in de gymzaal aan de Wassenaar Opdamstraat.

Schoonmaak
Binnen de begroting is ruimte gevonden voor 2 extra beurten per cursusjaar. Een grote beurt in de
kerstvakantie en 1 kleine beurt in de zomervakantie.

Leerlingeninstroom
Op de lijst voor 2020 hebben we inmiddels 25 aangemelde leerlingen. Kent u iemand in uw
kennissen- of vriendenkring die geïnteresseerd is in een plek op onze school……? Zegt het voort!

CJG
Kinderen in beweging krijgen
Dat kinderen niet altijd in één keer luisteren is normaal, maar soms wel frustrerend. Wat helpt is om
heel concreet te zijn in wat je van je kinderen verwacht.
Is het tijd om op te ruimen, formuleer de opdracht dan zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: “doe alle
Lego weer in de bak”, of “stop de DVD’s terug in het doosje”. Is het tijd om weg te gaan, zeg dan
bijvoorbeeld: “Ik wil graag dat je nu je schoenen en je jas aantrekt”. Dat is voor je kind duidelijker
dan: “Maak je klaar om naar school te gaan”. Aan je kind vertellen wat je wilt (Ïk wil graag dat …”)
werkt sowieso beter dan te vragen: “Wil je even….?” Opdracht geslaagd? Dan is het altijd leuk een
compliment te krijgen.

Tussenstap ‘Andere schooltijden’
Op advies van de MR wordt de enquête uitgezet onder de ouder(s)/ verzorger(s) van de al
aangemelde leerlingen in de leerjaren 2017, 2018 en 2019.
De enquête wordt in de tweede week uitgezet. Eind januari worden de data geduid. We houden u op
de hoogte.
Met de uitkomst van deze enquête kunnen we gefundeerd een besluit nemen.
Arjan Wierenga

