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Beste ouders,

SCHOOLFOTOGRAAF

Hier is weer de OUDERKRANT van onze school,
nummer 5 van dit jaar. We willen u graag op de
hoogte houden van nieuws en lopende zaken van
onze school en natuurlijk het komende, spannende,
Sinterklaasfeest. Leest u hem even door?

Op donderdag 8 december komt onze nieuwe
schoolfotograaf van “van den Berg ID” op school om
individuele foto’s van de kinderen te maken en
groepsfoto’s. Ook is er de mogelijkheid om een
gezinsfoto te laten maken. Voor meer informatie, zie
de losse brief bij deze ouderkrant.

Ingeborg Schrama, directeur

SINTERKLAAS BIJ ONS OP SCHOOL
Sinterklaas heeft een brief naar ons gestuurd om te
laten weten dat hij op maandag 5 december een
bezoek zal brengen aan onze school. Met alle kinderen
zullen we ’s morgens om 8.30 uur buiten op hem
wachten. Ook u bent dan van harte welkom.
De rest van de dag zullen de groepen 1 t/m 5 een
bezoek brengen aan Sinterklaas in de aula en
’s middags hebben zij pietenmiddag. De groepen 6 t/m
8 hebben surprise.
In verband met deze feestelijke dag is er op deze
maandag geen bibliotheek. Kinderen mogen hun boek
dus een weekje langer thuis houden.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Handbal in de kerstvakantie
Op 27 en 28 december organiseert handbalvereniging Oranje Wit een handbaltoernooi in
sporthal De Braak. Onze school doet ook mee met
2 teams; groep 5-6 en groep 7-8.

BEKENDMAKING WINNAARS PUZZELWEDSTRIJD
Massaal is er gereageerd op de puzzelwedstrijd op
onze site. Uit de vele inzendingen zijn er drie winnaars
bekend geworden. De speurtocht bestond uit 21
vragen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden
moest u onze hele site afsnuffelen naar de juiste
letters. Deze letters vormden uiteindelijk de volgende
zin: wij zijn trots op ieder kind.

6 DECEMBER
Maandag 5 december is het weer zover: Pakjesavond.
Om iedereen de gelegenheid te geven daar lekker van
te genieten mogen de kinderen op dinsdag 6 december
uitslapen. Wij verwachten iedereen om 10.30 uur op
school. Dinsdagochtend mogen de kinderen uit de
groepen 1 t/m 3 iets kleins meebrengen naar school.
Als het in een normale plastic tas past is het prima.
Het meenemen gebeurt op “eigen risico”, dus liever
geen spelletjes met veel kleine onderdelen of hele
breekbare spulletjes. Wilt u er ook op letten dat de
kinderen er samen mee moeten kunnen spelen?

De winnaar van de eerste prijs, een bioscoopbon van
€ 15,00 is Kyan Smits. De tweede prijs, een
bioscoopbon van € 10,00 gaat naar Ilona Molenkamp.
Tenslotte de derde prijs, een bioscoopbon van € 7,50
gaat naar Rosalia Stoffels.
Wij feliciteren de gelukkige prijswinnaars.
De prijswinnaars krijgen hun prijs uitgereikt op
5 december door Sinterklaas, die dan onze school zal
bezoeken.
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ACTEREN VOOR GROEP 7-8

CONTINUROOSTER

Waarom zou je eigenlijk gaan toneelspelen? Je weet
van film en TV hoe spannend het kan zijn. Als er goed
geacteerd wordt, vergeet je dat het niet echt is.
En goed acteren, dat kun je leren!

Ik ben door verschillende ouders benaderd met vragen
rondom het continurooster. De ene keer met de wens
om dat z.s.m. in te voeren, een andere keer vanuit
interesse of omdat er op het schoolplein over
gesproken is en men de stand van zaken wilde weten.
Onze school heeft er een aantal jaar geleden bewust
voor gekozen om de schooltijden aan te passen.
Het gelijktrekken van de lestijden voor alle kinderen en
de vrije vrijdagmiddag voor iedereen in plaats van de
14 extra vrije dagen voor de kleuters zijn daar het
gevolg van. We hebben toen ook bewust gekozen voor
een middagpauze omdat wij denken dat kinderen het
nodig hebben om tussendoor even te kunnen
ontspannen, rustig te eten en nog even te spelen of te
luieren voordat de school weer begint.

Op zaterdag 10 en 17 december van 10.00 tot 11.00
uur worden in het Annatheater in Helmond, in
samenwerking met Cultuur Contact, gratis workshops
acteren gegeven voor kinderen van groep 7 en 8.
Een goede gelegenheid om te kijken of acteren iets
voor je is.
Voor informatie: Lavínia Germano, tel. 0492-547573,
e-mail: laviniagermano@annatheater.nl.
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter
hoogte van het NS-station. Voor meer informatie kijk
op www.annatheater.nl.

OUDERS OP DE BOULEVARD
Het is een dagelijks ritueel, het halen en brengen van
de kinderen op de boulevard. Het brengen: nog even
een knuffel, een dikke kus of terugrennen voor de
vergeten appel of gymtas. En bij het halen, vrolijk
zwaaien, afspraakjes maken en verhalen over de dag.
Een mooi gezicht en fijn dat het gebeurt. Maar waar
veel mensen op een beperkt stukje staan is het ook
belangrijk om rekening te houden met elkaar.
Het is voor onze jongste kinderen fijn als de ouders wat
verder naar achteren staan zodat ze al bij de deur goed
kunnen zien wie er is. We begrijpen dat het praktisch is
om de wandeling van de hond(en) te combineren met
het ophalen van de kinderen. Maar houdt u er
alstublieft rekening mee dat niet iedereen zich prettig
voelt in de buurt van een hond, dus graag een beetje
afstand en eventuele ongelukjes graag meteen
opruimen.
Tot slot: wachten duurt soms lang, samen kletsen en
dan een sigaret opsteken is geen probleem maar ook
hier de oproep om rekening te houden met de mensen
om u heen. Let er een beetje op waar de rook naar toe
gaat en de peuken horen niet op straat.
Wij doen ons best om de omgeving van de school
schoon en veilig te houden, helpt u mee?

Aan het begin van het schooljaar ben ik gericht
benaderd door een ouder met de vraag om nog eens
serieus naar de invoering van een continurooster te
kijken. Deze ouder is inmiddels bezig met het
verzamelen van informatie over de voor- en nadelen
van een continurooster.
We hebben afgesproken dat op het moment dat het
onderzoek is afgerond we weer om de tafel gaan zitten
en verder praten over of het continurooster wel of niet
zou passen bij onze school en hoe we daarin een goede
keuze kunnen maken.
We houden u op de hoogte.

