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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Ik had gehoopt om op deze plek veel ruimte te kunnen maken voor het voorstellen van nieuwe collega’s.
Zover is het nog niet.

We hebben de afgelopen week met de sollicitatiecommissie gesprekken gevoerd voor het vervullen
van de vacatures die we hebben. Het sollicitatieproces is niet afgerond dus ik kan daar nog geen
mededelingen over doen.
Zodra we daar meer over weten informeren we u direct!
Tot zover,
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
Gevonden voorwerpen
Deze spullen liggen op de tafel bij de ingang van de school.
Dagelijks groeit de stapel met voorwerpen die hun eigenaar kwijt
zijn.
We laten deze gevonden voorwerpen meestal een paar dagen
liggen op de tafel en daarna verhuizen ze naar een stapel waar ze
weer verder liggen te wachten op….. u wellicht?
Continurooster
Volgende week dinsdag, 11 december, werken we weer met een
continurooster. Alle kinderen nemen de lunch mee en eten met hun leerkracht. Daarna spelen ze buiten onder
toezicht van de overblijfmedewerkers. De kinderen zijn om 14:15 uur vrij.

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Donderdag 29 november 19:30-20:45 uur
Infoavond schoolkeuze groep 8
Dinsdag 4 december
Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december
Opruimen Sintversiering
Vrijdag 7 december
Versieren in kerstsfeer
Maandag 10 december 8:45-9:15 uur
Themaopening
Dinsdag 11 december
Continurooster (lunch mee, les tot 14:15 uur)
Woensdag 19 december 11:00-12:00 uur
Première kerstvoorstelling (toegang voor ouders,
opa’s en oma’s)
Woensdag 19 december 17:00-19:00 uur
Kerstviering kinderen en team:
Kerstvoorstelling om 17:00 uur een aansluitend
kerstdiner in de stamgroep
Woensdag 19 december 18:30 uur
OR kerstborrel op het plein
Vrijdag 21 december
Studiedag. Kinderen zijn vrij
Zaterdag 21 december t/m zondag 6 januari
Kerstvakantie
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Nieuws van de MR
Vanavond komt de MR weer bij elkaar. Uiteraard bespreken we de verbeterde informatie voorziening omtrent
de schooltijdenverandering. Daarnaast komen de evaluatie driejarige stamgroepen en een eerste discussie
over het school ondersteunungsprofiel aan bod.
Dit is de laatste vergadering van de MR in de huidige samenstelling. De MR zal na de fusie opsplitsen in een
afvaardiging GMR, die samen met afvaardigingen van de andere scholen met het bestuur samenwerkt. De MR
zal in kleinere samenstelling verder gaan (twee personeelsleden en twee ouders). Karin en Ellen nemen
vanavond afscheid. De invulling van de vacante plekken wordt ook vanavond besproken.

Ouderavond groep 8
Donderdag 29 november houden we de ouderavond voor ouders van groep 8 kinderen. Tijdens de avond
zullen we de actuele afspraken rondom de schoolkeuze, de totstandkoming van het definitieve schooladvies,
het scholenaanbod en de verplichte eindtoets bespreken. De avond start om 19.30 uur in Knijsterbek. We
verwachten rond 20.45 uur de avond af te kunnen sluiten.

Nieuwe datum Informatieavond schoolkeuze groep 7
Door omstandigheden hebben we een aantal avonden moeten verschuiven. Voor deze avond wordt nog een
geschikte datum gezocht. Wanneer deze bekend is, zullen we de ouders van de kinderen van groep 7 een
uitnodiging sturen via de mail.

Sinterklaasfeest
Op dinsdag 4 december vieren wij met elkaar het Sinterklaasfeest!
We verwachten alle kinderen gewoon tussen 8.30 en 8.40 uur in de
klas zodat we daarna samen op het plein Sint kunnen opwachten.
Natuurlijk zijn ouders ook welkom op het plein, wel graag achter de
kinderen gaan staan. Daarna gaan de kinderen met Sint en zijn pieten naar binnen en kan het feest beginnen.
De kinderen hoeven die dag geen pauzehap mee te nemen. De kinderen die overblijven, moeten wel gewoon
hun brood en drinken meenemen voor de lunch.

Verloren
Sharell uit Kiekendief is enige tijd geleden haar zilveren halskettinkje met de letter S kwijtgeraakt. Heeft
iemand de ketting gevonden? Ze wil hem heel graag terug!.
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Kerstdecor
Wauw! Wat veel spullen hebben wij binnengekregen voor de kerstmusical. Wij hebben bijna alles en zijn
alleen nog op zoek naar:
 Wit laken
 Potjes/vaasjes voor paleis/oosterse markt
Wie kan ons daaraan helpen? Uiteraard kunnen de vaasjes weer terugkeren naar de eigenaar (als hij voorzien
is van naam en klas).
Je mag ze inleveren bij Chantal in Paradijsvogel. Alvast bedankt!
PS bij de première van de kerstmusical op woensdag 19 december om 11.00 uur zijn ouders, opa’s en oma’s
welkom om te komen kijken. De kerstmusical om 17.00 uur is voor de kinderen en leerkrachten.

Sint in de tussen- en bovenbouw
Sinterklaas is weer in het land. Op vier december hopen we de Sint en zijn pieten op school te ontvangen. Na
het welkom in de aula op 4 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 3 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.

Oproep decemberateliers
Het is de bedoeling om op vrijdag 30 november, 7 december en 14 december van 14:00 tot 15:00 uur
december ateliers te organiseren waarbij de kinderen wekelijks kunnen kiezen voor een activiteit die in een
uur kan worden afgerond. Vindt u het leuk om te helpen en wilt u voor drie weken de leiding nemen over een
atelier, dan is dit uw kans. Bij de eerste datum zal het accent nog meer op het Sinterklaasfeest liggen. De
andere twee kunnen aansluiten bij de kerstsfeer. Aanmelden via e.postma@startnest.nl

Tweede ronde Ateliers tussen en bovenbouw
In januari 2019 start de tweede serie van de ‘gewone’ ateliers. De 6 data voor
deze serie zijn: 11 jan, 18 jan, 25 jan, 1 feb, 8 feb en 15 feb met aansluitend de
ateliersluiting van 15.00 u tot 15.30 uur. De ateliertijd is van 14.00 tot 15.00 uur.
Naast de leerkrachten die op school aanwezig zijn, zijn we weer op zoek naar
begeleiders die tijdens deze 6 weken de kinderen willen laten kennismaken met
een mooie activiteit, in een kleine groep. De mogelijkheden zijn groot en we
hopen op veel inschrijvingen waardoor de kinderen een ruime keuze hebben.
Denk aan verschillende sporten (de Scheg is beschikbaar), creatieve activiteiten,
denkspelen, vreemde talen, enz. enz. Wanneer de kinderen vrijuit kunnen kiezen
voor onderwerpen die hen interesseren gaan ze gemotiveerd aan de slag en wordt het een ervaring die niet
snel vergeten zal worden. Aanmelden via: e.postma@startnest.nl
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo Allemaal,
Wij hebben deze week ons thema “Reuzen en
Kabouters” afgesloten, en gaan deze week van start
met “Eet Smakelijk”.
Wat eet Sinterklaas?
Wat eet Piet, en Americo?
Wij gaan opzoek naar het misterie.....
Vind je het een keer leuk om binnen te komen kijken,
onze deur staat altijd open.
Solidoe ‘t Overstapje
Linda en Mariëlle
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar.
De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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