Terugblik
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De drukke maand december sluiten we af met
het Kerstfeest. Het thema van de Kerstviering van
groep 3 t/m 8 is: “Als je veel van iemand houdt..”
God houdt zoveel van ons mensen, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon ons gegeven heeft, opdat iedereen die Hem leert kennen en in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Met
Kerst vieren we dit en staan we extra stil bij dit
wonder:

Jezus, als Kind aan de wereld beloofd,
komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen,
wie had dit geloofd?’
De Verlosser wordt mens zoals wij.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een Redder is gekomen,
brengt iedereen hoop!

De kijkmorgens voor de ouders zijn geweest. Met
het team hebben wij deze morgens geëvalueerd.
Volgend jaar willen wij de kijkmorgens opnieuw
opnemen in het jaarrooster; de vorm van de
kijkmorgens kan veranderen. U wordt hier tijdig
over geïnformeerd.
We zijn met groep 3 t/m 8 op Dankdag naar de
kerk in Polsbroek geweest. Er is totaal €237,06
opgehaald voor Stichting Chris.
De kinderen van
groep 8 hebben
met de kinderpostzegelactie
totaal € 2575,opgehaald. Super
gedaan groep 8.

De kruidnotenactie van ZOA is prima verlopen.
Alle 500 zaken met kruidnoten zijn verkocht. De
opbrengst is hoger dan de verwachte opbrengst
(500 x €2,50=€1250,-). Dit komt door de aanvullende actie die groep 5 heeft gedaan. Door hun
inbreng is het totaalbedrag €1285,- geworden.
Woensdag 28 november is Street Wise op school
geweest. Alle kinderen van de school hebben een
actieve verkeersles gehad. Onder andere het gebruik van de gordel werd in diverse groepen be-

sproken. Gezien de nieuwsberichten van afgelopen week kon deze les eigenlijk niet actueler.

-

Alle ouders hebben aangegeven dat wij
foto’s mogen blijven delen via het ouderportaal. Het is natuurlijk vanzelfsprekend
dat u deze foto’s alleen downloadt voor
privé doeleinden.

-

Er worden geen foto’s en klassenfoto’s
meer op de website van de school gepubliceerd. Op de banner van de website
staan alleen kinderen waarvan hun ouders
toestemming hebben gegeven.

-

Filmopnames voor intern gebruik om de
vaardigheden van de leerkrachten te vergroten zijn toegestaan.

herinnering ouderbijdrage
Eerder dit schooljaar ontving u het verzoek om de
ouderbijdrage voor dit schooljaar over te maken.
Mocht u deze bijdrage nog niet hebben betaald,
willen we u namens de Activiteiten Commissie
vragen onderstaande bedragen alsnog te betalen.
Voor 1 kind wordt € 23,-- in rekening gebracht,
voor 2 kinderen € 34,--, voor 3 kinderen of meer €
45,-Het rekeningnummer is:
NL08 RABO 0127 7137 00 t.n.v. Trivia EH P
Schoolfonds.
Bij de omschrijving graag de namen van uw kind
(-eren) invullen.

Sinterklaas
Woensdag 5 december worden de Sint en de Pieten rond 8:45 uur op school verwacht. De voorbereidingen voor dit bezoek zijn al getroffen. Zoals
elk jaar zullen we de Sint en zijn Pieten op het
schoolplein welkom heten
en vervolgens in de hal
met elkaar starten. Na de
centrale opening zal de
Sint de klassen bezoeken.
De kinderen van groep 5
t/m 8 mogen vanaf 8:30
uur hun surprise in de klas
brengen.

AVG
Wij hebben van 99% van de ouders hun wensen
met betrekking tot het gebruik van fotomateriaal
van hun kind(eren) ontvangen. Hartelijk dank!
Concreet houdt dit voor het school het volgende
in:

Op de koffie bij de directeur
Via deze nieuwsbrief wil ik u uitnodigen voor de
koffiemorgens. De koffiemorgens worden gehouden om op een informele wijze met de directeur
van gedachte te wisselen
over de gang van zaken in
de groep en op school. We
beginnen met de openingsvraag : Wat vindt u top en
wat is uw tip? De koffiemorgens zijn van 8:45 uur
tot ongeveer 9:30 uur. Hartelijk welkom!
Groep 1

Woensdag 16 januari

Groep 2

Woensdag 23 januari

Groep 3

Woensdag 30 januari

Groep 4

Woensdag 6 februari

Groep 5

Woensdag 13 februari

Groep 6

Woensdag 21 februari

Groep 7

Woensdag 6 maart*

Groep 8

Woensdag 13 maart*

*Beide data staan anders vermeld in het jaarrooster, namelijk donderdag 7 maart en donderdag 14
maart. Omdat ik donderdag op de Samuelschool

ben, heb ik de vrijheid genomen deze te verplaatsen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn, maar wel de
directeur willen spreken: U kunt altijd via het Ouderportaal een afspraak maken of gewoon even
langslopen.

Mededelingen
Zendingsgeld
Na de herfstvakantie is er ruim €100,- opgehaald.
Hartelijk dank hiervoor. Begin van het nieuwe jaar
wordt er een nieuw goed doel gekozen.
Schooltuin
Binnenkort wordt al het lage groen rondom de
school verwijderd. De bomen blijven natuurlijk
staan. De gemeente heeft toegezegd de bestrating rondom de school aan te pakken. Wanneer
dit gebeurt is, zal er rondom de school een beukenhaag aangeplant worden.

Kerstvieringen
Woensdag 19
december is de
Kerstfeestviering van groep
1 en 2 op school. De deur is om 18:45 uur open,
de viering begint om 19:00 uur. De viering is bedoeld voor de kinderen en hun ouders uit groep 1
en 2, niet voor broertjes en / of zusjes. Verder informatie volgt.
Donderdag 20 december is op school de Kerstfeestviering van groep 3 t/m 8.
Sport Service Lopik
Sport Service Lopik organiseert in de Kerstvakantie de dikkebandenrace. De kinderen van groep 4
t/m 8 volgen op maandag 10 december een clinic.
In de bijlage de officiële uitnodiging.

Agenda

Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Maandag 10 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december tot en
met vrijdag 4 januari

Maandopening
Sinterklaasfeest
Gebedsgroep
Clinic dikke banden race
Kerstfeestviering groep 1 en 2 aanvang 19:00 uur
Kerstfeestviering groep 3 t/m 8 aanvang 13:15 uur
Alle kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie

Voor alle data geldt D.V.
Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

