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Beste ouders,

KERSTSTERRENZOEKTOCHT

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2012;
nummer 5. Mogen we 5 minuutjes van uw tijd om u te
laten weten hoe alles met kerstmis hier op school zal
gaan? Er komen natuurlijk weer diverse activiteiten
om kerstmis echt “vredig” maar ook echt “plezierig” te
maken voor alle kinderen. Daarnaast nog wat
aankondiging van nieuws in het nieuwe jaar 2013.

Morgenavond 19 december organiseert de activiteitencommissie in samenwerking met het team van onze
school weer een kerststerrenzoektocht in de donkere
bossen. Vertrek vanaf school tussen 18.30 en 18.45 uur.
Na afloop van de kerststerrenzoektocht bent u van harte
welkom voor een gezellig samenzijn. Er zijn natuurlijk
weer volop warme hapjes en lekkere drankjes te koop.
Ook kunt u genieten van verschillende optredens op het
podium buiten. Rond 20.30 uur zal deze avond
afgesloten worden. Kom ook, altijd heel gezellig!

Namens alle teamleden bedank ik iedereen die in
2012 de handen uit de mouwen stak voor onze school.
Veel of weinig, groot of klein. Alles was belangrijk
genoeg om nu, aan het eind, een welgemeend
dankjewel te zeggen voor alle hulp.
Hele fijne feestdagen en alvast het allerbeste voor
2013. De school begint weer op maandag 7 januari.
Ingeborg Schrama, directeur

PERSONEEL
Op woensdag 12 december is juffrouw Mechteld
voor de tweede keer mama geworden van zoon Loet.
Hij maakt het heel goed net als de trotse ouders en
zusje Jip. Proficiat namens ons allen.
Juffrouw Mechteld wordt begin maart weer terug
verwacht op school.
Na de kerstvakantie zal juffrouw Sandra Raaijmakers
van groep 1C aan haar zwangerschapsverlof
beginnen. Ze verwacht begin februari haar eerste
kindje en komt na de meivakantie weer terug op
school. Al die tijd zal juffrouw Inge de leerkracht in
deze groep zijn.
In overleg met haar tutor en haar mentor is onze
WPO-studente Karin Grouls gestopt met haar stage
in de groep van Josanne. Karin zal haar WPO-stage
vanaf nu voortzetten in de groep van meneer Patrick.

KERSTMIS OP SCHOOL
Er hangen al veel mooie kinderkleren aan de kapstok van
Terres des Hommes. Hebt u nog mooie, schone
kinderkleding waar uw kind is uitgegroeid? Een ander is
er blij mee! Lever het in bij de leerkracht van uw kind.
a.s. Donderdag 20 december van 13.15 tot 16.00 uur zal
de kledingbeurs in de aula plaatsvinden. Kom kijken of er
iets hangt voor uw kind (slechts € 1,-) en sponsor zo het
project voor kinderen in Birma. Na schooltijd hebt u
gelegenheid om samen met uw kind de kledingbeurs te
bezoeken.
Deze middag zullen alle leerlingen
van school in hun eigen klas
actief bezig zijn met
gezelschapsspellen.
We gunnen elkaar dan de
beurt, de winst, het
spelersgeluk en vooral het spelplezier!
Vandaag was de 3e adventsviering in de aula, het 3e
kaarsje brandt. In de klassen denken we ook elke dag
aan iets wat we een ander gunnen in een stil moment als
het kaarsje brandt. Een fijne voorbereiding op het
Kerstfeest op school wat aanstaande vrijdag plaatsvindt.
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TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO)
Zoals u heeft kunnen lezen zal de TSO vanaf januari op
school worden georganiseerd. Het overblijfteam is
bekend. In januari zullen ze zich aan u voorstellen.
Renate Pasman is als overblijfcoördinator
verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO en de
begeleiding van de vrijwilligers. Belangrijk is dat ook de
kinderen die nu tussen de middag naar Big Town gaan
opnieuw aangemeld moeten worden. Dit kan via de
website www.spring-kinderopvang.nl (optie tussenschoolse opvang) of door te bellen met de afdeling
Klantenservice van Spring 088-2088208.

JANUARI TOETSMAAND
Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In alle groepen worden meteen na de kerstvakantie de
Cito middentoetsen afgenomen. Hieruit zal blijken hoe
de kinderen zich tot halverwege het schooljaar hebben
ontwikkeld. Op het eerstkomende rapport van 1 maart
worden de uitslagen hiervan verwerkt.
In de groepen 8 krijgen de kinderen deze periode te
maken met de Cito eindtoets. Hiermee wordt
onderzocht wat de leerresultaten van 8 jaar basisonderwijs hebben opgebracht. Dit is van belang voor de
doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Een leuke activiteit om aan
mee te doen, niet alleen
voor kinderen ook voor
ouders! De mooiste
herinnering wordt beloond
met de 100 leukste boeken
voor een basisschool naar
keuze.
Zie: www.leukstekinderboekenkast.nl.
Voor-Lezen!
“Nog 100 nachtjes slapen” dat is de titel van het
prentenboek van het jaar wat tijdens de Nationale
Voorleesdagen in januari 2013 centraal zal staan.
100 dagen lang vindt u iedere dag een tip voor jonge
kinderen op het gebied van boeken, media en cultuur.
Zie: www.bibliotheekhelmondpeel.nl.

GRATIS PROEFLESSEN ACTEREN
JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER
In de week van 7 januari beginnen de cursussen op
Jeugdtheaterschool Annatheater weer. Vanaf deze dag
kunnen kinderen en jongeren gratis en vrijblijvend een
les volgen. In alle groepen krijgen kinderen en jongeren
onder de enthousiaste begeleiding van theaterdocent
Lavínia Germano professionele acteerlessen. Vanaf
januari wordt er gewerkt aan een presentatie voor het
toneelweekeinde “Anna Presenteert” op 1 en 2 juni
2013.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 9 januari vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening te houden. Dus geen vlechten, staartjes enz.,
maar graag de haren los.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Leukste Kinderboekenkast van Nederland
Kunt u het zich nog herinneren? Dat ene kinderboek
waarin u helemaal opging? En dat u zo mooi vond dat u
het ook uw kinderen hebt laten lezen? Jong en oud kan
meedoen en in de leukste kinderboekenkast van
Nederland zijn/haar herinnering aan het leukste boek
delen met anderen.

Vanwege de grote belangstelling voor de cursussen voor
kinderen en jongeren vanaf 11 jaar wordt er een nieuwe
cursus op woensdagavond aangeboden. Proefles voor
deze acteercursus is op woensdag 9 januari van 18.30
tot 20.00 uur.
Zie voor dag en tijd van alle cursussen:
www.annatheater.nl. Meer informatie: Lavínia
Germano, telefoon: 0492-547573 of via
laviniagermano@annatheater.nl.
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter
hoogte van het NS-station. Het adres is Floreffestraat
21a, Helmond.

