Nieuwsbrief december

In deze nieuwsbrief de laatste informatie over ons kerstfeest en de laatste
weken van 2017!

Staken
Op 12 december gaat de school weer dicht. De leerkrachten staken op deze dag. De
gesprekken met de minister op 5 december hebben niets opgeleverd. Het kabinet heeft niet
gereageerd op het verstrijken van het gestelde ultimatum. Uiterlijk dinsdag om 10.00 uur
wilde het PO-front weten hoe minister Arie Slot tegemoet gaat komen aan de eisen van het
primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag van 1,4 miljard euro gemoeid is voor
salarissen en werkdrukverlaging. Dit is zo hard nodig! Alle bezuinigingen van de afgelopen
jaren zorgen voor meer werkdruk bij de leerkrachten.
Ouders kunnen gebruik maken, tegen betaling, van kinderopvang die door Komkids in
Bellefleur wordt aangeboden. Aanmelden kunt u bij Komkids. Wij bedanken u voor uw
begrip!

Het kerstfeest komt eraan! De lokalen zien er al gezellig uit! Op donderdag 21 december eten
de kinderen en hun juf gezellig met elkaar! Zoals ieder jaar vragen wij aan u om iets lekkers en
gezonds te maken en dit in de klas af te geven! Helpt u ons mee? Maak iets voor 6 kinderen, niet
teveel, anders blijft er zoveel over. Vult u de lijst bij de klas in? Deze dag hebben de kinderen vanaf
12.30 uur vrij! Om 17.45 uur verwachten wij ze weer op school.
Brand een lichtje voor Sophia
Dit jaar is er, samen met de peuterspeelzaal en kinderdagopvang Viola, een kerstmarkt.
De opbrengst van de markt is bestemd voor het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.

Op de kerstmarkt worden door de kinderen gemaakte werkjes verkocht voor 50 cent per stuk. (Neemt
u gepast geld mee?)
Daarnaast is er voor ieder kind een lampion met batterijen te koop voor slechts 1 euro.
De lampionnen worden gebruikt tijdens het zingen op kerstavond - het ziet er vast schitterend uit.
Helpt u om 19.30 uur een handje mee bij het opruimen van de kerstmarkt buiten (verlichting, banken,
kraampjes, koffiecorner)? Geef u op bij Yvonne Vonk van groep 1/2b.
Graag zien wij iedereen de volgende dag 8.30 uur weer op school.

De Sint en Pieten zijn het land weer uit. Wat een heerlijk feest was het weer.
Nu gaan we ons klaar maken voor de kerst. Leuk om overal vrolijke en mooie liedjes te horen en al het
knutselwerk van de kinderen te zien. Ondertussen zijn de kinderen van de bovenbouw bezig met het
thema landen. Kinderen zijn hard aan het oefenen met topografie. Ze vertellen elkaar veel over de
verschillende landen.
Na de kerstvakantie gaan we werken over de middeleeuwen, de gouden eeuw en democratie. In de
groepen 1-4 werken we over ziek zijn en hoe ging dat vroeger eigenlijk?

Nieuwbouw
Dinsdag was er weer een bijeenkomst met een aantal teamleden en de architect, Huub Frencken. We
hebben gesproken over hoe het gebouw eruit gaat zien en waar de opvang en het onderwijs in het
gebouw gaat komen.
Het gaat er heel leuk uitzien en wij kunnen bijna niet wachten tot er gestart wordt met de bouw.

fijne kerstvakantie

Team van basisschool Loep

kerstprogramma:
17.45 uur: De kinderen worden
naar de leerkracht op het
achter-schoolplein gebracht en
u kunt de hapjes naar binnen
brengen. U bent harte welkom
op het schoolplein (wilt u

Agenda:
Wilt u uw kind in de week voor
het kerstdiner een setje bestek,

achter e oranje pionnen gaan
staan?)
18.00 uur: Kerstliedjes zingen

een bord en een beker voorzien

op het schoolplein.

van hun naam, in een tasje

18.10 uur: kerstmarkt voor de

meegeven?
12 december
- staking van leerkrachten; de
kinderen hebben geen school
21 december
- kinderen vrij om 12.30 uur
- op school om 17.45 uur
- kerstdiner tot 19.30 uur
22 december
- om 12.00 uur begint de
Kerstvakantie
8 januari 2018

ouders van de peuters en Viola.

Even voorstellen:
Dit jaar is naast Daianara ook
Ramona als gastvrouw op school
aanwezig. Als u uw kind ziek
meldt verwerkt Ramona dit. Van
de leerlingen die te laat komen
wordt bij binnenkomst de naam
genoteerd. Ook als een leerling
niet aanwezig is neemt zij
telefonisch contact met u op.

Oproepje
Zijn er ouders die het leuk vinden
om tussen de middag kinderen te
begeleiden tijdens het

18.30 uur: het kerstdiner voor

buitenspel? Naast de

de kinderen begint. U mag met

leerkrachten die pleinwacht

uw zoon/dochter mee naar

lopen, is het wenselijk dat meer

binnen om de klas te

mensen mee helpen.

bewonderen en wij zien u
graag bij de kerstmarkt voor

Heeft u zin om tussen 12.00 uur

een o.a. drankje.

en 13.00 uur te helpen, dan

19.30 uur: Einde van het
kerstfeest.

- 08.30 uur start eerste

De kinderen van groep 1 t/m

schooldag van het nieuwe jaar

4 worden via de voordeur door
hun ouders of verzorgers in de
klas opgehaald.
De kinderen van groep 5 t/m
8 komen in de rij via de
voordeur naar buiten. Als uw
kind niet alleen naar huis mag
zorgt u er dan voor dat u op
tijd op het voor-schoolplein
staat?

vinden wij dat heel fijn!
Geeft u dit dan door aan Joke of
Annemieke?

WOT
Misschien heeft u het al gehoord
of gemerkt. Het WOT zit sinds
november bij ons in school. Zij
kwamen ruimte te kort en wij
hebben ruimte over. Een mooie
win win situatie. De Beethovenflat
blijft ook geopend. U kunt het
WOT niet bereiken via ons
telefoonnummer.

