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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers,
Ik heb verleden week samen met Ingeborg ingesproken in de commissie ‘Leven’ van de gemeenteraad.
De commissie is deze avond ingelicht door verschillende insprekers.
Zij nemen 30 november aanstaande een besluit in de gemeenteraad over de mogelijke realisatie van de
nieuwbouwplannen voor de Scheg.
Laten we hopen op een, voor ons, wijze beslissing van de raad: nieuwbouw sporthal , Buurtnest en
Kinderopvang in de multifunctionele aanbouw rondom de sporthal.
Voor het realiseren van een IKC is dit voor ons van heel grote waarde.
Daar is nu nog niets over te zeggen want de inspreekmogelijkheid dient om de gemeenteraad te informeren
over de belangen en de noden van de gebruikers en de mogelijke andere belanghebbenden in de gemeente
Uithoorn.
Ik houd u op de hoogte hiervan.
Door het inspreken is het Ouder café verzet naar a.s. donderdag 23 november. Deze keer vindt het plaats op
de avond.
Wat kan ik doen om u te enthousiasmeren om te komen?
Ouderbetrokkenheid is het thema deze avond.
Ik ben blij met zes aanmeldingen tot nu toe en er kan zeker nog meer bij !
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over hoe u aankijkt tegen de schoolorganisatie en waar u blij van
wordt en waar u tegenaan loopt.
De opzet van de avond ziet er als volgt uit:
19.45:
inloop;
20.00:
toelichting van Anke;
20.15 :
in kleine groepjes bespreken van stellingen;
20.45:
centrale pauze;
21.00:
start ronde 2;
21.20:
gezamenlijk de resultaten bespreken;
21.30:
afsluiting.
Het is fijn als we weten op hoeveel van u we kunnen rekenen, in verband met de koffie, thee, koekjes en de
inhoudelijke voorbereiding.
U kunt zich nog steeds digitaal aanmelden! (aanmelden ouderavond)
Ik hoop dat u erbij bent donderdag 23 november!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 21 november 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Donderdag 23 november
Continurooster (les tot 14:15, lunch op school)
Donderdag 23 november 20.00-21.30 uur
Oudercafé : thema ouderbetrokkenheid
Dinsdag 5 december
Sinterklaasviering
Woensdag 6 december
Lesvrij voor groep 1 t/m 4
Donderdag 7 december 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Vrijdag 8 december
Versieren kerst
Maandag 11 december 8.15-9.15
Weekopening kerst
Dinsdag 12 december
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Donderdag 14 december
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Dinsdag 19 december 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Woensdag 20 december
Matinee kerstvoorstelling (voor ouders)
Woensdag 20 december 17.00-19.00 uur
Kerstviering (kinderen en team)
Vrijdag 22 december
Studiedag => kinderen zijn vrij
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
Kerstvakantie

Sint in de tussen- en bovenbouw
Sinterklaas is weer in het land. Op vijf december hopen we de sint en zijn pieten op school te ontvangen. Na
het welkom in de aula op 5 december, viert de tussen- en bovenbouw het feest verder in de stamgroepen. In
de stamgroepen zijn de lootjes getrokken. De bedoeling is dat alle kinderen een leuke surprise met een mooi
gedicht maken. Om het een leuk feestje te laten zijn, maken we geen “kliedersurprises”. In de surprise wordt
een cadeautje ter waarde van € 4,= verstopt. Vanaf maandag 4 december mogen de surprises in de klas
worden gezet. Ook de kinderen van de tussenbouw helpen de Sint met het maken van een surprise. Wil je er
als ouder op toezien dat je kind ook daadwerkelijk aan de slag gaat. Het zou teleurstellend zijn wanneer voor
één kind geen surprise aanwezig is. Wij wensen iedereen veel knutsel-, rijm en winkelplezier in deze gezellige
tijd.

Nieuws van de ateliers
Afsluiting eerste ronde ateliers
In de afgelopen 6 weken hebben de kinderen en begeleiders weer hard gewerkt aan hun ateliers. Deze week is
de zevende keer waarmee we de serie afsluiten. Namens het team en de kinderen bedanken we alle
begeleiders die zich beschikbaar hebben gesteld om een atelier te leiden.
Bij het afsluiten hoort het trots presenteren van je werk. Graag nodigen we alle ouders en belangstellenden uit
om op vrijdag 24 november vanaf 15:00 uur aanwezig te zijn in de aula. Verschillende ateliers zullen daar hun
tentoonstelling opbouwen. Een aantal ateliers laten op het podium zien waar zij al die weken aan gewerkt
hebben. Graag tot dan!
Oproep Kerstateliers tussen- en bovenbouw
We organiseren op 1, 8 en 15 december een korte serie Kerstateliers.
Vindt u het leuk om te helpen en wilt u voor drie weken de leiding nemen over een atelier dan is dit uw kans.
Heeft u 1 vrijdag tot uw beschikking dan mag dat natuurlijk ook.
Een aantal van de ateliers die in kerstsfeer worden georganiseerd zullen onderdeel zijn van de musical.
Anderen zullen de decemberstemming in school verhogen.
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Uithoorns Monopolyspel voor Kiekendief
Beste “Jumbo zegel “ spaarders.
Reuze bedankt voor het sparen. Wij hebben al veel
plezier beleefd aan het spel.
De “Kiekendiefjes”.

Schoolfruit
Bij dit info ontvangt u ook een brief over het schoolfruit.
Deze week hebben we als schoolfruit:
De radijsjes komen deze week uit Zuid-Holland, van de teler Zülkuf Yilmaz. Lees hier
meer over de radijs

Bekijk het dossier van uw leverancier over de geschiedenis van de sinaasappel.
De peer komt uit Loenen aan de Vecht van boer Erik Drogenbroek. Bekijk ook het dossier
van uw leverancier met meer weetjes over de peer.
Wilt u er meer over lezen? Kijk dan op: Schoolfruit info.

Inleverweek schoenendozen voor Edukans
Deze week is de inleverweek voor de schoenendozen voor Edukans. Maar ook volgende week zijn er nog twee
dagen om de dozen in te leveren, te weten woensdag 29 november en vrijdag 1 december. De dozen worden
daarna door ons gecheckt en naar het inleverpunt in Hoofddorp gebracht.
Dus versier en vul die doos met schoolspullen voor een schoenmaatje ver weg!
Namens de schoenmaatjes coördinatoren: Judy Kars, moeder van Akira (Tureluur)
Francisca den Otter moeder van Madeleine (Konartel)
Volgend jaar stoppen wij ermee, we zoeken dus 2 ouders die dit van ons willen overnemen!
Stuur een mailtje naar fdenotter@colabeach.nl als je vragen hebt!
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