
 

 

Beste ouder, verzorger 

Nieuwe leerlingen 

Eltayeb (groep 1), Jaith (groep 2), Jouri (groep 4), Ali (groep 5), Giorgio (groep 5) en Mohammed 

(groep 7) zijn bij ons op school gestart. We wensen deze kinderen een fijne schooltijd toe. 

Groenerwijs – Talent voor de toekomst 

We bieden momenteel twee keer per week gratis Talent voor de Toekomst aan. Het is een groot 

succes! Wat zijn we blij met de grote hoeveelheid kinderen die zich aanmeldt. Ook na de 

Kerstvakantie zullen er via Parro nieuwe workshops aangeboden worden. U kunt inschrijven per 

activiteit door op de knop ‘aanwezig’ te klikken. Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het 

inschrijven dan kunt u vragen of de leerkracht even met u meekijkt. 

Juf Shanon 

Juf Shanon is LIO-stagiaire bij ons op school, dat betekent Leraar in Opleiding. Deze LIO-stage is de 

laatste stage van de PABO. Als de stage goed wordt doorlopen heb je je diploma leraar 

basisonderwijs. Juf Shanon is ondertussen geslaagd voor het praktijk gedeelte. Alleen haar onderzoek 

moet ze nog afronden.  

Na de Kerstvakantie gaat ze op een andere school van Omnis een zwangerschapsverlof opvangen.  

Voor onze school betekent dat dat juf Aukje op woensdag, donderdag en vrijdag weer voor groep 5/6 

staat.  

We zijn juf Shanon gelukkig niet helemaal kwijt, want haar onderzoek rond ze nog af op de Linden. 

In groep 5/6 nemen we uiteraard afscheid van haar. Via Parro hoort de betreffende groep hier meer 

over. 

Juf Anouk 

Juf Anouk had de afgelopen jaren ouderschapsverlof. Dat is afgelopen. Na de kerstvakantie is juf 

Anouk ook op woensdag aanwezig. 's Ochtends zal ze werken met individuele kinderen of met kleine 

groepjes kinderen. 's Middags gaat ze met groep 5/6 mee naar de gym. 

 

Kerst 

Kerst is een mooie tijd om aandacht te besteden aan andere mensen. Wij zullen de bewoners van De 

Zwake in het zonnetje zetten door een Kerstkaart voor ze te knutselen. Ook gaan we Kerstliedjes 

zingen voor de bewoners van de Zwake. 

Op vrijdag 16 december en maandag 19 december gaan we met heel de school knutselen.  
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Hiervoor zoeken we ouders die ons willen helpen. Via Parro zal hiervoor een oproep komen. U kunt 

zich dan gelijk via Parro aanmelden. 

Woensdag 21 december is de kerstviering vanaf 17.00 uur. De kinderen nemen allemaal iets te eten 

mee, zodat er een lekker Kerstbuffet is voor iedereen. We sluiten de avond samen met u af met een 

lichtjestocht door 's-Gravenpolder. Meer informatie over deze avond krijgt u later via Parro. 

Donderdag 22 december komen de kinderen gewoon naar school. Vrijdag 23 december is de start 

van de Kerstvakantie. 

Inloopkwartier 

Na de Kerstvakantie is het inloopmoment in groep 3 t/m 8 op donderdagochtend. 

In groep 1-2 mag u op dinsdag en vrijdag met de kinderen mee naar binnen.  

 

Parkeren 

We hebben in onze nieuwsbrieven al vaker aandacht gevraagd voor parkeren van auto's bij het halen 

en brengen van de kinderen. Nu het weer langer donker is en we vaker regenachtige dagen hebben, 

willen u nogmaals vragen om, in verband met de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets 

naar school komen, uw auto in een parkeervak te parkeren. Ook als u de kinderen alleen afzet. Er 

ontstaan gevaarlijke situaties als kinderen tussen auto’s door moeten fietsen die geparkeerd staan 

op de kop van de parkeerplaatsen.  

Wilt u a.u.b. altijd uw auto is een parkeervak parkeren? 

 Data komende periode 

Vrijdag 2 december Sinterklaasfeest 

Vrijdag 16 december Knutselen 

Maandag 19 december Knutselen 

Woensdag 21 december Kerstviering vanaf 17.00 uur 

Vrijdag 23 december Start Kerstvakantie, vrije dag 

Maandag 9 januari Weer naar school en proosten we met de kinderen op het nieuwe jaar 

 

 

 


