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Sinterklaasviering, Nieuwsbulletin 5

School dicht ivm landelijke stakingsdag. Let op berichtgeving!

Kerstactiviteit
Start Kerstvakantie om 12.00 uur, Nieuwsbulletin 6
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Kinderen groepen1/ 2 ophalen
Na een tip van een ouder hebben we nogmaals besproken hoe wij op de meest veilige manier de
kinderen van groepen !/2 en 3 na schooltijd kunnen overdragen aan ouders, grootouders of
anderen die kinderen van school halen. Met ingang van vandaag verwachten wij dat alle ouders
van de kinderen in groep 1/2 en 3 zich verzamelen recht tegenover de uitgang van de school. Dus
binnen de hekken van het schoolplein. Op zo’n kort mogelijke afstand van de deur. Fietsen kunnen
aan de buitenkant van het plein tegen het hek geplaatst worden. Laten wij dit met z’n allen doen!
10-minuten gesprekken
De eerste gesprekken met alle ouders zijn inmiddels achter de rug. Deze gesprekken gingen onder
andere over het welbevinden van uw kind. In de gesprekken van februari zullen ook leerresultaten
worden besproken.
Sinterklaasfeest
Het was even wennen. De Sint kwam al op vrijdag 1 december bij ons langs. Het was een geweldig
feest. Leuke kadootjes en mooie surprises. Uiteraard kwam Sinterklaas op een bijzondere manier
aan. Sterker nog, hij was al in de school. En dan die gekke pieten uit een groot cadeau………. We
hebben vele foto’s en die plaatsen we op onze website. En vanaf deze plek danken wij allen die
hebben bijgedragen aan dit mooie feest.

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
Groep 4/ 5
Met rekenen zijn we onder meer druk met het oefenen van de tafels.
Groep 4 oefent de tafels van 2, 5 en 10.
Groep 5 moet alle tafels tot en met 10 kennen. Dat is voor een
aantal kinderen nog best lastig. Wilt u ons helpen door thuis ook de
tafels te oefenen. Momenteel hebben we de tafel van 7 op het bord
hangen, voor de kerstvakantie volgen ook de tafle van 8 en 9.
Een leuke website is bijvoorbeeld http://www.onlineklas.nl
Sinterklaas perikelen
Onlangs hebben we met gymnastiek het Spaans loopspel gedaan.De kinderen dobbelden een vraag
en moesten die beantwoorden op een meerkeuze formulier. En er zaten best moeilijke vragen
tussen….

De pakjesboot die u deze week op het leerplein hebt zien staan is gemaakt door alle kinderen van
groep 3 tot en met 8. Iedereen heeft er iets aan gemaakt. Er werd geknutseld ,gekleurd en
geschilderd. Een prachtige boot was het resultaat!
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Geen nieuws

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Houd de berichtgeving over de stakingen op 12 december in de gaten!

COLUMN: Sione
Decemberdruktes
Een column … ik moet weer een column schrijven … jeetje nu alweer, waar moet ik het over
hebben? Ik heb hier helemaal geen tijd voor want ik heb het zo druk….
Druk … want de sint is weer in het land. En dat brengt druktes met zich mee. Helemaal voor een
moeder zoals ik die enigszins chaotisch is …. Je moet ineens weer aan zoveel tegelijk denken.
Voorbereid zijn op de voor iedereen bekende situaties die een bepaalde vorm van planning
vereisen. Ik doel dan bijvoorbeeld op het fenomeen “schoen zetten”. Daar moet je het liefst enkele
maar in ieder geval 1 dag van te voren op anticiperen. Lastig …. Beide kinderen zijn overtuigd
sinterklaas aanhanger dus ik moet me nog voor 100% inzetten zal ik maar zeggen 😉
Deze periode is altijd een vorm van survival voor mij dat eindigt in het vaste voornemen het
volgend jaar helemaal anders, goed voorbereid en ontspannen tegemoet te gaan. En elk jaar
mislukt dat.
Daar komt dit jaar nog bij dat ik ook in de ov zit wat in deze periode ook extra druktes met zich
meebrengt, want de feesten sinterklaas en kerst moeten wel goed gevierd worden op school en
ook dat vergt enige voorbereiding inclusief extra vergadertijd en extra activiteiten. Hartstikke leuk
maar een volle agenda wordt voller.
Ook volg ik dit jaar een opleiding. Ik ben inmiddels ver over de helft en mag in maart examen
doen. Een enorm leuke inspirerende opleiding tot paardencoach. Deze maand dus 1 opleiding dag
en eind december heb ik een stagedag waarin ik ‘mijn leraar” assisteer als hij d.m.v.
paardencoaching een heel team gaat begeleiden. Heb ik super veel zin in maar ben wel weer een
hele dag onder de pannen. Het intervisie gedeelte en het thuis oefenen met bekenden en
kennissen heb ik even op een laag pitje gezet omdat ik dat nu deze maand even niet redt. Heel
verstandig van mijzelf …
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Maar dan ineens komt dat stemmetje in mijn hoofd je kent hem vast want hij zal ongetwijfeld ook
wel eens in jou hoofd zitten. Dat stemmetje dat begint te zeuren : ”sione, je moet ook nog je hele
portfolio schrijven, je hebt nog niets op papier en bent al vanaf februari bezig…. Sione dat moet je
ook in maart in leveren, wordt het niet eens tijd om aan de slag te gaan sione,” En dat gaat toch
ook knagen. Ik kan hem redelijk goed negeren hoor, en dan is hij weer een tijdje stil. Ik denk dat
hij dan mokkend in een hoekje zit maar af en toe komt hij toch weer opzetten, uitermate irritant,
vooral omdat hij zo ongelofelijk gelijk heeft. Maar ik heb nu geen tijd om hem gelijk te geven. Maar
ik wordt er wel onrustig van.
Mijn streven is om er in de kerstvakantie mee te gaan beginnen, en ik moet in januari keihard aan
de bak. Wordt nog een hele uitdaging, maar ik hou van uitdagingen.
Maar nu eerst de komende weken door komen. Straks de beste mijter uitzwaaien, op kerstboom
jacht, huis hysterisch versieren, ho ho ho, kerstinkopen , oliebollen bakken en ga zo maar door….
Ach, ik heb er eigenlijk best wel weer zin in !!

