Nieuwsbrief nr. 7

Datum: 17-12-2018

Beste ouders,
Nieuws van de directie:
Dit is dan weer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. 2019 staat voor de deur!
In de afgelopen weken hebben we heerlijk gewerkt in een gezellig versierde school, eerst de
sinterklaastijd en nu met de gezellige kerstversieringen.
Juf Lonneke is deze week voor het laatst op school geweest en juf Peggy heeft haar taken weer
opgepakt. Wij danken Juf Lonneke voor haar inzet en input en wensen haar alle goeds bij haar
toekomstige werkzaamheden.
Juf Ellen blijft tot de zomervakantie (één dag per week) bij ons op school. Juf Ellen en juf Peggy zullen
samen verantwoordelijk zijn voor de zorg op onze school.
Op dit moment is de vervanging voor juffrouw Rieneke en juffrouw Suzanne nog niet rond. Direct na
de kerstvakantie hoop ik u hierover meer informatie te geven.
Ik wens u fijne kerstdagen toe en een bruisend 2019.
C. Diepstraten
(directeur)
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Kerstviering woensdag 19 december
Woensdagavond is de traditionele kerstviering op onze school. Vanaf
16.00 uur kunnen de hapjes afgegeven worden in de klassen.
Om 17.00 uur worden alle leerlingen verwacht, iedereen komt via de
voordeur naar binnen en gaat daarna naar de eigen klas. Tijdens de
kerstviering zullen de leerlingen op een kersttoneelstuk getrakteerd
worden en zullen we gezellig in de eigen klas genieten van een heerlijk
kerstdiner.
Om 19.00 uur mogen de ouders de kinderen van de groep 1 t/m 4 in
de klassen komen halen. Daarna gaan we allemaal naar buiten om
rond het kampvuur, onder het genot van warme chocomelk de avond
af te sluiten.

Opruimen kerstspullen
Vele handen maken licht werk! Op vrijdag 21 december is het de bedoeling dat alle kerstspullen weer
worden opgeruimd. We zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen bij het opruimen van de
kerstspullen in de gangen en aula. Dus heeft u tijd om mee te komen helpen … heel graag.

Spelen voor schooltijd
We merken dat de kinderen vaak vrij vroeg op school zijn, vaak nog voordat de poorten open
zijn. Helaas verloopt het spelen met elkaar dan niet altijd naar wens en ontstaan er ruzietjes.
We willen jullie daarom vragen ervoor te zorgen dat de kinderen niet voor 8.15 uur en 13.00
uur op school zijn. Vanaf dan is er namelijk toezicht op het plein. We willen dan ook niet
meer dat de kinderen voor of naast de school spelen, maar meteen op het schoolplein. Op
deze manier hopen we er samen voor te zorgen dat de kinderen gezellig en veilig met elkaar
kunnen spelen.

Koffie/thee-momentje ...
Maandag 7 januari 2019 zien we u en uw kind(eren) graag weer terug op
school. En om het kalenderjaar op een informele, gezellige manier te starten
staat om half negen de koffie/thee klaar in de
teamkamer.

Informatieavond 22 januari
Op dinsdag 22 januari houden we, met de scholengroep Rijen, een
informatieavond in de boodschap. Deze informatieavond is voor
nieuwe leerlingen. Elk gezin krijgt volgende week een poster mee
naar huis, met het verzoek deze zichtbaar op te hangen. Alvast
bedankt!
U krijgt deze week 1 poster per gezin mee naar huis om thuis
zichtbaar voor het raam te hangen.
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Kaarsenactie
Afgelopen week hebben de kinderen lijsten meegekregen om
nog extra waxinelichtjes te kunnen verkopen. De opbrengst
hiervan komt ten goede aan de leerlingen van onze school.
De lijsten moeten op 18 december weer ingeleverd worden,
maar … tijdens de kerstdagen zien we waarschijnlijk familie en
vrienden die wellicht ook kaarsjes willen kopen. Dit is geen
probleem, brengen jullie de lijsten dan wel voor 9 januari mee
terug naar school?
Het zou fijn zijn als we zoveel mogelijk kaarsjes verkopen! Jij
helpt toch ook mee!

Schooldamtoernooien 2019
Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van groep 4 t/m 8.
Dit schooljaar vindt in Gilze-Rijen opnieuw een schooldamtoernooi plaats. Dit jaar worden alle
kinderen die graag eens willen dammen tegen andere kinderen tegelijkertijd uitgenodigd, maar voor
de rangschikking in twee groepen verdeeld, groepen (4)/5/6 en groepen 7/8.
Het toernooi vindt plaats op

WOENSDAG 9 JANUARI 2019 in De Boodschap, Nassaulaan 62-64, Rijen, zaal 7
Aanvang zal zijn om 13.45 uur en eindtijd + 17.00 uur.
Het inschrijfgeld is € 4,00
Het inschrijfgeld graag tegelijk met het strookje (in een envelop) inleveren op school.
Er zijn bekers voor de drie beste teams per toernooi en medailles voor de beste drie individuele
deelnemers.
Op maandag 7 januari krijgen de aangemelde deelnemers op school een deelnameboekje uitgereikt.
Voor de schoolteams is het tevens een selectiewedstrijd voor het Brabants
schooldamkampioenschap op zondag 10 februari a.s.
De beste individuele dammers krijgen desgewenst een uitnodiging voor het Brabants individueel
kampioenschap sneldammen op 12 mei a.s., de jongste deelnemers kunnen mogelijk al een
uitnodiging krijgen voor het Brabants Benjaminkampioenschap op 13 januari, als ze willen en in de
gelegenheid zijn. Dat geldt voor kinderen geboren in 2010 en later.
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Voor nadere informatie kunt u terecht bij de toernooileider:
Ton Sprangers
tel. 06-23281330
e-mail: dammendongen@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn zoon / dochter (naam) : …………………………………………………………….
Groep: ……………………. School: ………………………………………………...
Mag deelnemen aan het damtoernooi op woensdag 9 januari 2019
Geboortedatum: .………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………..
S.v.p. uiterlijk donderdag 20 december inleveren op school.
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