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Vooraf

Zendingsgeld.

Dit keer maar een korte nieuwsbrief. Zo vlak na de
vakantie is er nog niet zoveel te melden. We zijn blij
dat de kinderen gewoon in de klas zitten. We waren
voorbereid op thuisonderwijs maar gelukkig is dat op
dit moment niet nodig. Een nieuw jaar ligt voor ons.
Met nieuwe energie en plezier gaan we weer aan de
slag. We hopen dat we de kinderen veel zullen leren
en dat ze met plezier hun werk kunnen doen.

Zo halverwege het jaar is het goed om een update te
geven over het zendingsgeld. Er zijn kinderen die elke
maandag zendingsgeld meebrengen!. Er zijn ook
kinderen die in één keer een wat groter bedrag geven
en zo bijdragen voor meerdere weken! (of zelfs voor
het hele jaar). Hier zijn we heel blij mee! Vergeet u
het mee te geven, wilt u er dan ook eens aan
denken? Tot aan de kerstvakantie is er € 238,16
opgehaald. Dank aan alle trouwe gevers!
Het zendingsgeld is voor:

Juf Tineke
Het zwangerschapsverlof van juf Tineke zit er bijna
op. Vanaf woensdag 26 januari gaan we haar weer
wekelijks in groep 1&2 zien. We zijn blij dat juf Tineke
weer komt werken en bedanken juf Mieke voor de
invulling van het zwangerschapsverlof. De ouders
hebben apart bericht gekregen over de verdeling van
de werkdagen van juf Sjoukje en juf Tineke.

Ouderavond gaat niet door
Op 19 januari stond er een ouderavond gepland.
Hanneke Poot zou een inspirerende avond komen
geven over het opvoeden van kinderen van 4 t/m 12
jaar. Zij doet dit op een ontzettend leuke en
aanstekelijke manier. Dit moet je fysiek meemaken.
Dat is nu nog niet mogelijk. We verzetten deze avond
dus naar een andere datum. Wanneer is nu nog niet
bekend.

Geen studiedag
Op woensdag 26 januari zouden we met alle scholen
van de stichting een studiedag hebben. Ook dit kan
helaas niet doorgaan. We gaan deze dag gewoon
lesgeven. De kinderen zijn deze dag dus niet vrij,
maar mogen naar:

‘Stichting een betere Roemeense wereld’.
Deze stichting heeft een projecthuis in Roemenië
waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor
kinderen die het niet zo breed hebben.

Gymkleding groep 3 t/m 8
Op donderdagmiddag gaan de kinderen van groep 3
t/m 8 gymmen. De laatste tijd valt het ons op dat het
(te) veel voorkomt dat kinderen hun gymspullen niet
bij zich hebben. Wilt u met de kinderen meedenken
en zorgen dat ze de gymkleding (in een grote tas) op
donderdag meebrengen? Daarnaast is het fijn als alle
kinderen goede gymschoenen bij zich hebben. Voor
de kinderen in groep 3, 4 en 5. is het handig als ze op
donderdag makkelijke kleding aantrekken.

Hoofdluiscontrole
Vanwege de huidige richtlijnen mogen de ouders de
hoofdluiscontrole niet uitvoeren op school. Wilt u
daarom deze week uw kind (eren) zelf controleren?
In onderstaand filmpje laat de GGD zien hoe u dit het
beste kunt doen.
Hoe controleer je op hoofdluizen?
Hoofdluis behandelen?

Nieuws van de voorschool
Na de kerstvakantie zijn we blij dat we alle kinderen
weer zagen. We gaan zingen, vertellen, plakken en
knippen over de winter. Een sneeuwpop, een iglo, wat
eet je in de winter, wat trek je aan in de winter en
welke dieren zie je eigenlijk in de winter? Allemaal
onderwerpen waar we meer over leren. We hopen
dat de kinderen er thuis over vertellen Het lokaal
heeft een flinke opknapbeurt gehad. De kinderen
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kwamen verbaasd binnen en hebben de mooie
groene en witte muren bewonderd. Het ziet er erg
gezellig uit.
De ramen staan ook hier open, waardoor het niet
altijd even warm is. Wilt u er met de kleding van uw
kind rekening mee houden?
Heeft u een kind dat (bijna) naar de voorschool kan
of kent u iemand die een kindje aan zou willen
melden???? We vinden het fijn vinden om dit vroeg
te weten.
Vriendelijke groet, juf Hanna, juf Mieke
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Kiesgroep
Als ouders gaan scheiden, kan een kind het hier
behoorlijk moeilijk mee hebben. Hoe kinderen hier
mee omgaan is heel verschillend. Voor deze kinderen
is het fijn om eens te praten met kinderen die het
zelfde meemaken. Daarvoor is de Kiesgroep. In de
bijlage leest u er meer over.
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Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

