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De opmaat naar december
De dagen vliegen voorbij en we spoeden ons als weer naar de laatste
weken van het kalenderjaar. Na het verzetten van de tijd is het ’s
avonds al weer vroeg donker en dat geeft thuis ook wel weer de
nodige gezelligheid. De voorbereidingen voor de decemberfeesten
worden op school gemaakt en ook die drukte brengt gezelligheid met
zich mee.
Wat een voorrecht dat we zo vooruit kunnen kijken. Onze gedachten
gaan uit naar allen voor wie de toekomst zo onbestendig is. We
denken aan meester Dick.
Maar we mogen ook delen met elkaar dat al onze gedachten en
voorbereidingen voor de komende weken niet alleen gericht zijn op
het hier en nu. We geloven dat onze God de tijden in Zijn hand heeft.
Dat geeft rust voor allen die dat werkelijk kunnen en mogen geloven.
Laten we dat niet alleen geloven voor onszelf, maar ook vertellen aan
alle die het horen willen. Jezus leeft, in eeuwigheid!
Verkeersveilig oversteek zebrapad
In de afgelopen weken hebben we met
enkele ouders toezicht gehouden bij de
oversteek naar de school. Onze conclusie is
dat de leerlingen inmiddels gewend zijn aan
de situatie. Daarom willen we stoppen met
het houden van permanent toezicht bij het zebrapad vanaf maandag
aanstaande. Het is voor ons als team met enkele ouders niet mogelijk
om dit dagelijks te blijven uitvoeren. Mocht u van mening zijn dat dit
wel nodig is, dan zullen we met elkaar opnieuw de situatie bespreken
en opnieuw proberen hiervoor vrijwilligers te vinden. We vragen u
dit met uw kinderen te bespreken en ze bewust te maken van de
oversteek mocht dit voor hen gelden.
We willen de ouders die ons hierbij hebben geholpen in de afgelopen
weken hartelijk bedanken voor hun inzet.
Actie Schoenmaatjes
Op de PWA doen we mee aan de actie schoolmaatjes. U hebt
hiervoor een folder meegekregen. De dozen kunnen volgende week
worden ingeleverd op school op maandag, dinsdag en woensdag.
Drieslag gaat nieuwe school bouwen
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AGENDA:
23 november
Rapport 1
29 november
Spreekmiddag
30 november
Spreekavond
5 december
Sinterklaasfeest
’s Middags vrij
19 december
Kerstviering
groep 1 en 2
’s middags vrij.
21 december
Kerstviering
Groep 3-8
‘s Avonds
22 december
Groep 5-8
Continurooster
Begin van de
Kerstvakantie
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AGENDA (vervolg):

Op de website van Edukans
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/ staat een
mooi filmpje over het project. Misschien leuk om ook even thuis te
bekijken en samen te bespreken. Zeker in het licht van het vele wat
wij mogen hebben hopen we op uw deelname!
Sinterklaasfeest
Op 5 december hopen we ’s morgens met de kinderen het
Sinterklaasfeest te vieren. ’s Middags hebben de kinderen vrij.
Nadere mededelingen over de invulling voor de groep van uw kind
ontvangt u via de weekmemo van de meester of juf. Inmiddels zijn
we weer een woord rijker met elkaar. Tubatoeteren….
U weet vast wel wat we bedoelen!

8 januari
Begin van de lessen
Luizencontrole
15 januari
Beging van drie
toetsweken
18 januari
Verschijningsdatum
Nieuwsflits 5
25 januari
Studiedag
Kinderen vrij
28 januari
Themazondag

Spreekavonden
Voor de spreekavonden
krijgt u bericht met behulp
van het programma wat we
hiervoor gebruiken.
Na alle technische perikelen
bij de vorige planningssessie
hopen we dat het nu goed
gaat…..
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Bijlagen
Bij deze Nieuwsflits vindt u enkele meegestuurde bijlagen. De eerste betreft een training ‘Rots en Water. Nadere
informatie in bijlage 1. De tweede cursus heet ‘Goed kwaad’. Meer informatie vindt u in bijlage 2. En de 3de
cursus is een vervolg op ‘Geef me de Vijf’, zie bijlage 3.

TOT DE VOLGENDE KEER!

