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Beste ouders/verzorgers,
Het zijn de laatste koude, natte dagen van november. Als we ’s morgens op school komen is
het nog donker en als ’s middags de leerkrachten naar huis gaan is het alweer donker. Dan
weet je dat december er aan komt, onze feestmaand. De maand van Sinterklaas en Kerstmis,
maar ook de maand van lekker knus en saamhorigheid.
Ook qua deze feesten gooit Corona roet in het eten. Het is allemaal wat anders dan anders
en de feesten kunnen niet gevierd worden met de ouders. Jammer, want juist in deze tijd
komt de saamhorigheid en betrokkenheid goed naar voren als het drukte van belang is bij de
aankomst van Sinterklaas of vorig jaar tijdens de optocht in het donker met Kerst, begeleid
door onze Kerstman.
Natuurlijk gaan we daar toch weer een mooie draai voor de kinderen aan geven, maar weet
dat we jullie wel missen. Wat ons betreft heeft het nu wel lang genoeg geduurd…. Maar we
moeten helaas nog even volhouden!
Ook jullie heel veel sterkte daarmee!
Welkom bij Superboek!
Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral moeilijk. Superboek
helpt je daarbij! Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of
Jumboletter voor alle leeftijden.
Heb je een leesbeperking en ben je onder de 18 jaar? Word dan nu gratis lid van Passend
Lezen (check nog wel even bij je ouders of zij dit ook goed vinden)! Je krijgt dan onbeperkt
toegang tot Superboek.
www.superboek.nl
De collectie van Superboek bestaat uit ruim 14.000 jeugdboeken en ongeveer 20
tijdschriften. Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot
De waanzinnige boomhut.
Wecycle en verdere afvalscheiding
De wecycle actie is afgelopen. U kunt uw afgedankte apparaten dus niet meer bij school
inleveren. De exacte opbrengst is nu nog niet bekend, dus die melden we later.
Wel wik ik nog even aandacht vragen voor onze luiercontainer. Deze staat op school omdat
we ook een peuterspeelzaal in ons gebouw hebben zitten. Bijkomend voordeel hiervan is dat
ook de ouders hier de luiers in kunnen deponeren. Willen jullie hierbij heel alert zijn dat er
geen andere spullen bijgegooid worden, want dan wordt deze container namelijk niet
geleegd en u snapt wel wie dan de pineut zijn om die andere materialen eruit te gaan vissen.

Ook treffen we regelmatig over het hek gegooide zakken met luiers aan die waarschijnlijk
daar neer gegooid zijn omdat de poort op slot was. Ook dat is voor ons niet echt fijn om op
te ruimen dus ons verzoek aan jullie allemaal is om hier samen een beetje attent op te zijn.
Alvast bedankt!!
Enquête
Onlangs heeft u van ons twee enquêtes ontvangen. Eentje ging over veiligheid op school en
de andere over lestijden. Komende week wordt de uitslag hiervan besproken in de MR.
Hierna krijgt u van mij een samenvatting.
Komende activiteiten
Vrijdag 4 december
Woensdag 9 december
Vrijdag 18 december 14.15 uur

Sinterklaas op school
MR vergadering
Kerstvakantie!!!!

Tot zover deze 4e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Volgende nieuwsbrief: 18 december
Met vriendelijke groeten,
Kees Willemse, directeur

