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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 december
17 december
18 december
19 december
20 december

Vanmiddag kerstbakjes maken
De leerlingen zijn ’s middags vrij, ’s avonds eten we in school
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn vrij, de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Kerstvakantie
Zaterdag
Maandag

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4 januari
6 januari

7 januari
8 januari
9 januari
10 januari

Oud papier (de heren v.d. Haar en Willering staan op de lijst om te halen)
In de klas luiden we het Nieuwjaar in met een
nieuwjaarsborrel!
Luizencontrole
20.00 uur gezamenlijke OV / MR vergadering

Ziekte leerkracht
Afgelopen week hebben we voor het eerst het vervangingsprotocol in werking gezet. In november
hebben we het protocol (vanuit de schoolgids) nog een aantal keer op de weekkaart benoemd in de
hoop er geen gebruik van te hoeven maken.
Helaas hebben we dat de afgelopen week in werking moeten zetten.
Nadat (juf) Evelien zich ziek meldde is vervanging aangevraagd en al snel was duidelijk dat er
vervangingspoule leeg is – er is niemand meer beschikbaar. In het protocol staat vermeld dat de we
eerste dag dan intern een oplossing gaan zoeken, zodat we de leerlingen niet direct de eerste dag
thuis moeten laten blijven. Dat kan betekenen dat iemand die geen lesgevende taken heeft die groep
dan op zich neemt, waardoor die werkzaamheden blijven liggen; het kan ook zijn dat de groep
verdeeld wordt over de andere groepen.
Dat laatste is maandag gebeurd – hiervoor hartelijk dank aan de collega’s die ’s morgens ineens met
een extra groep leerlingen in de klas zitten.
Volgens protocol zijn ook alle ouders van de betreffende groep ’s morgens direct op de hoogte
gesteld in de schoolapp. Direct ook met de mededeling dat er evt. sprake van zou kunnen zijn dat de
leerlingen de volgende dag vrij zouden zijn. Later die dag bleek dat de pushmelding zijn werk in het
groepsdeel van de app niet had gedaan en vervolgens zijn twee ouders benaderd om in een
groepsapp te wijzen op de mededelingen – hartelijk dank daarvoor!
Toen bleek dat Evelien inderdaad nog afwezig zou zijn op dinsdag is het bericht uitgegaan dat de
leerlingen van groep 7/8 vrij zijn. Gelukkig is iedere woensdag (juf) Daniëlle in school waardoor zij op
woensdag de groep over kan nemen.
Vanzelfsprekend zijn dit maatregelen die wij absoluut niet willen, maar door krapte zijn wij aan
handen en voeten gebonden. We weten dat we u als ouder hiermee in een lastig pakket kunnen
brengen en dat vinden we heel vervelend. We hopen densondanks op uw begrip en medewerking in
soortgelijke situaties.

Hiermee wordt nog maar een keer benadrukt dat we nog steeds handen tekort komen in het
onderwijs. Dat is ons voornaamste aandachtspunt geweest bij de afgelopen stakingsdagen. Of we
30 en 31 januari mee zullen doen aan de stakingsdagen…??.. Hierover hebben we nog geen
uitspraak gedaan, maar we houden u op de hoogte.
Kerst
Ook dit jaar gaan de leerlingen op de dinsdagmiddag 17 december kerstbakjes maken.
Hiervoor hadden zich al meerdere ouders gemeld om te komen helpen!
(dhr. de Groot; mevr. Reinders; mevr. Euling; mevr. Bulthuis; mevr. Boonstra; mevr. v.d. Haar; ; mevr. Schepers; mevr. Smit; mevr.M Slot.)

Mocht u zich nog niet gemeld hebben, maar wel willen komen, dan kan u zich melden bij de
leerkracht van uw kind.
Groep 3 t/m 8
We gaan ’s middags starten met het maken van de bakjes (12.45 – ong. 13.45 uur).
Het is hiervoor de bedoeling dat de leerlingen zelf ’s morgens alle materialen meenemen naar
school:
 Bakje
 Vochtig oase – passend in het bakje
 Takjes (niet te groot) – bijv. den en hulst
 Versierspulletjes – dennenappels, balletjes, mos etc
Zodat ze daarmee een mooi bakje kunnen maken.
Het is ook wel handig wanneer er een snoeischaar meegegeven kan gaan worden naar school. Zou
u daar dan wel uw naam op willen zetten?
Aan het eind van de dag gaat alle het materiaal wat over is, mee terug naar huis. Het gemaakte
bakje blijft staan tot na het kerstdiner.
Groep 1/2
In het kader van actief burgerschap gaan de kleuters dit jaar weer hun kerstbakje maken bij ‘t
Welgelegen in Gramsbergen. De ouderen helpen de kinderen bij het maken van hun kerstbakje en
er gaan 4 hulpouders mee. Groep 1-2 start om 14.15 uur. Door het continurooster is de tijd erg kort.
We kunnen niet eerder starten, omdat de ouderen nog rusten tussen de middag. We willen u vragen
om uw kind rond 14.50 uur ( als u uw eventuele andere kinderen van school hebt gehaald) weer op
te halen bij ’t Welgelegen. Het kerstbakje mag meteen mee naar huis. Ook de kleuters moeten het
benodigde materiaal zelf meenemen.
ALLE KLEUTERS DIENEN DEZE MIDDAG DUS OPGEHAALD TE WORDEN BIJ ’t WELGELEGEN!
Ook gaan we natuurlijk weer samen eten op donderdag 19 december.
We gaan dat in een iets andere vorm doen, hiervan hebt u bericht gehad en de menukaarten
stromen al mooi vol!
Tijdens het eten zorgt een deel van de kerstcommissie en OV voor weer allerlei lekkers voor ouders.
Hiervoor wordt een vaste prijs gehanteerd en het zou fijn zijn wanneer iedereen zo veel mogelijk
gepast zou gaan betalen.
Kosten voor de hapjes/drankjes ouders:
- Broodje hamburger € 1,50
- Kommetje snert € 2,00
- Beker chocolademelk € 0,50
Natuurlijk worden er ook weer werkjes geknutseld door de leerlingen, die buiten aan de ouders
verkocht worden. De werkjes worden verkocht voor € 2,50, ook hiervoor geldt dat we willen vragen
om dit zo veel mogelijk gepast te betalen.
Dit jaar gaat de opbrengst naar een nieuw speelhuis op het plein. De OV stelt hier een heel groot
bedrag beschikbaar en op deze manier kunnen we dat bedrag nog verder aanvullen.

En dan is het schooljaar al bijna halverwege…
We willen iedereen alvast heel fijne kerstdagen wensen en
een goed en veilig begin van 2020.
Verder willen we iedereen die op welke manier dan ook zijn
/ haar steentje heeft (en/of nog gaat) bijgedragen hier
heel hartelijk voor bedanken.
Samen zorgen we ervoor dat de basisschoolperiode zo
aangenaam mogelijk is voor uw kind(eren), onze
leerling(en).

