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Algemeen nieuws
Sinterklaasfeest

Kleding voor Schoolfruit

De containers zijn opgehaald en de opbrengt
is bekend: 405 kg kleding en dat betekent 405
stuks fruit!
Na de Kerstvakantie komt er een nieuwe
kledingcontainer op het plein te staan. We
gaan dus nog even door met inzamelen.

Morgen vieren we het sinterklaasfeest op
school. De dag begint om 8.30 en eindigt om
12.30 uur. Uw kind hoeft geen eten en
drinken mee te nemen. Een tas om het
cadeautje in mee te nemen is wel handig.
Sinterklaas komt niet in de klassen. De klassen
gaan bij hem op bezoek in het theater.
Helaas mogen er geen ouders bij het
sinterklaasfeest aanwezig zijn.

Kerstviering op school

Dit jaar vieren we Kerst op een andere wijze.
In plaats van het kerstdiner
‘s avonds is er een kerstontbijt op
vrijdagochtend 18 december. U krijgt hierover
binnenkort meer informatie.

Ouderbetrokkenheid/PBS

Ouders in het zonnetje:
Deze keer staan de mensen van de ouderraad
in het zonnetje. De ouderraad (OGR) bestaat
uit zes vaders/moeders: Manouk (moeder van
Fleur), Sjoerd (vader van Evi en Tijn), Mandy
(moeder van Vanna en Vie), Nesrin (moeder
van Aykan en Ela), John (vader van Cas en
Anne) en Ozlem (moeder van Eliz).
Wat doet de ouderraad zoal:
• innen van de ouderbijdrage
• inkopen voor de activiteiten op school
(Sinterklaas, Kerst, schoolontbijt
enzovoort)
• kaartjes versturen namens de ouders bij
lief en leed van het team
Kortom: de ouderraad zorgt ervoor dat er
leuke activiteiten voor de kinderen op school
georganiseerd worden.

Kinderraad
De kinderraad heeft overleg gehad en daarin
hebben we gesproken over het schoolplein.
De kinderraad wil graag dat het plein netjes is:
zand in de zandbak, rommel in de prullenbak.
Ze hebben een schema gemaakt waarbij
groep 5 tot en met 8 drie dagen in de week
het plein netjes maken.

Nieuws vanuit de OGR

‘Roombeek Beats’

De eerste week na de kerstvakantie starten
we weer met het thema ‘De groep een groep’.
We sluiten dit thema af met een schoolbreed
dagproject: Roombeek Beats. Alle groepen
krijgen op vrijdag 8 januari een workshop
muziek/beats. De dag eindigt met een
gezamenlijk optreden in het theater.

Verjaardagen
De ouderraad heeft een online overleg gehad.
We hebben gesproken over de
voorbereidingen van de feesten en over de
financiën. Veel ouders hebben de
ouderbijdrage van dit schooljaar al betaald.
Heeft u nog niet betaald: niet vergeten hè!

Nieuws vanuit de MR

Volgende week maandag is het eerstvolgende
MR overleg. Bespreekpunten zijn onder
andere de meerjarenbegroting van ons
schoolbestuur Consent, beleidsmatige
plannen van de school, waaronder
kwaliteitskaarten over vervanging en
groepsdoorbroken rekenonderwijs.

Kerstmusical
Juf Karen studeert met
kinderen uit
verschillende klassen
de kerstmusical ‘Het
meisje met de zwavelstokjes’. Op woensdag
16 december wordt de musical in het theater
opgevoerd voor de hele school. We gaan
proberen om deze voorstelling te filmen,
zodat iedereen ervan kan genieten.

Alle jarigen in december
30-11 Anne groep 1
26-12 Devenly groep 1
06-12 Georgi groep 1
08-12 Dani groep 2
21-12 Fleur groep 2
20-12 Yasirah groep 3
26-12 Dylan groep 3
23-12 Saner groep 4
12-12 Ilay groep 6
24-12 Ara groep 6
02-12 Shaqueel groep 8
15-12 Faye groep 8
28-12 Koray groep 8

Agenda

04-12
16-12
18-12
21-12
04-01
08-01

Sinterklaasviering op school
Kerstmusical
Kerstontbijt op school
t/m 3 januari Kerstvakantie
Weer naar school
Workshop voor alle groepen

De volgende nieuwsbrief komt uit op
17 december.

