Zegveld, december 2018

Uitzien en verwachten! Woensdag 5 december vieren we Sinterklaas. Vol verwachting klopt
ons hart!
Kinderen zijn er volop mee bezig. Zeker in de onderbouw.
De mooiste weken van het jaar komen eraan. We zien uit naar de komst van Jezus, Advent!
Sinterklaas is een traditie, een folklore. Een folklore is een feest door het volk gemaakt zegt
Wikipedia. Advent en het feest van de Jezus komst op aarde is door God zelf gemaakt. Hij
heeft Zijn Zoon gestuurd naar deze aarde. Om mensen te redden en een toekomst te geven.
Niet alleen voor het leven hier maar voor eeuwig! Door het geloof in Jezus mogen we alles in
Zijn hand leggen.
Dat geeft rust en vrede. Klopt jouw hart ook vol verwachting en zie jij uit naar Zijn komst?
Dat is het mooiste cadeau wat je kunt krijgen! Een cadeau wat je voor altijd bewaart in je hart.

Namens alle leerkrachten wens ik u en jou een verwachtingsvol Advent en een gezegende
Kerst toe.

Arco Grisnigt
Directeur ai Jorai

Belangrijke data
Woensdag 5 december

Sinterklaasfeest

Vrijdag 7 december

Peuterspelen

Donderdag 13 december

Studiemiddag, kinderen eten NIET op school en zijn om 12:30 uur vrij

Woensdag 19 december

Kerstfeest groep 1-4 in de Milandhof, met ouders (aanvang 19.00 uur)

Vrijdag 21 december

Kerstfeest groep 5-8 in het speellokaal (08.30 uur)

Nieuwe leerlingen
In groep 1 is Ruben Kastelein gestart.
We wensen hem een hele fijne tijd op onze school!

Geboren
Op 16 november is Tirse Kastelein geboren. TIrse is het zusje van Jesse uit groep 3.
We wensen de familie Kastelein Gods zegen toe.

Laatste maandbrief
Omdat we vanaf januari communiceren via Social Schools stoppen we met de maandbrief in deze
vorm. Alle communicatie gaat dan via het platvorm van Social Schools. Verderop leest u hier meer
over. Er zal vanaf 2019 voor iedere vakantie een nieuwsbrief komen waar belangrijke schoolzaken in
staan. Deze komt 5 keer per jaar uit en zal ook op de website geplaatst worden.

Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december hopen we met alle kinderen van de “Peuterpret” en “Jorai” de Sint rond
8.45 uur welkom te heten. Natuurlijk wordt u als ouder(s), verzorger(s) daarvoor uitgenodigd. Wilt u
zoveel mogelijk achter de leerlingen staan? Daarna zullen we het feest binnen een vervolg geven.
Wilt u zorgen dat uw kind(eren) hun tussendoortje en lunch meeneemt naar school? De school- en
pauze tijden blijven op deze dag hetzelfde als de andere schooldagen!

Kerstvieringen
Dit jaar hopen de groepen 1 tot en met 4 het kerstfeest te vieren met ouders in de Milandhof.
Dit doen zij op woensdag 19 december aanvang 19.00 uur.
De deuren gaan om 18.45 de deuren open.
In de Milandhof is oppas voor de kinderen die geen viering hebben en jongere, niet schoolgaande,
kinderen. Voor speelgoed voor de jongste kinderen wordt gezorgd. We willen de kinderen van groep 5
t/m 8 vragen zelf een leuk spel mee te nemen.
We willen u vragen zelf geen foto’s te maken…
Er is een persoon gevraagd foto’s te nemen en deze zullen via Social Schools worden gedeeld.
In verband met het aantal stoelen, rekenen we op maximaal 3 volwassenen per kind. Mocht u met
meer volwassenen willen komen, wilt u dit dan bespreken met de leerkracht?
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren op vrijdagmiddag 22 december het kerstfeest in het
speellokaal.

Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 7 januari hopen we de nieuwjaarsreceptie te houden bij de ingang van groep 1/2a. Na het
schudden van de handen en het uitspreken van de wensen is er koffie/thee in hal.

Splitsen van groep 1-2
Groep 1/2 wordt groter en groter. Daar zijn we blij mee. Veel ouders kiezen voor onze school.
We hebben nu 31 kinderen in deze groep. De groep groeit door richting de 40 kinderen. Met die reden
gaan we de groep splitsen. Dit zal gebeuren vanaf de voorjaarsvakantie. We zijn nu al bezig om alles te
regelen. De ouders van de kinderen uit groep 1/2 worden hierover tijdig geïnformeerd.

OR en MR
Afgelopen weken zijn er de verkiezingen geweest voor nieuwe leden in de ouderraad en de
medezeggenschapsraad. Dat betekent ook dat er mensen weggaan. Het bestuur van de ouderraad
heeft in september afscheid genomen van Angeline Ton en Simon van Katwijk. Petra Haring, Agnes

Vonk en Annemieke Langelaar hebben inmiddels de MR verlaten. Wij willen hen bedanken voor hun
inzet de afgelopen jaren!
Wij zijn blij dat de nieuwe leden met overgrote meerderheid van stemmen gekozen zijn! Wij wensen
Vallerie Vork, David Loenen en Heidi Blonk in de ouderraad en Ester van Bemmel in
medezeggenschapsraad een goede tijd toe.

Social Schools
Inmiddels zijn er al veel ouders uit die gebruik maken van Social Schools. De reacties die ouders geven
zijn positief! “Je leest en ziet zo snel een berichtje van de juf of meester en de agenda is handig in
gebruik.” Ouders kunnen reageren op groepsberichten en een smiley aanklikken als het bericht leuk is.
Ook is het mogelijk om persoonlijke berichten te sturen. Op deze manier delen we snel informatie en
gebeurtenissen die bij het schoolleven horen.
Voor de kerstvakantie ontvangt u een mail met het verzoek om uw AVG ( Algemene Verordening
Gegevensbescherming) wensen in kaart te brengen. Bij uw akkoord kunnen we foto`s delen via Social
Schools! (Op het afgesloten gedeelte van Social Schools, waar alleen ouders van klasgenootjes en
medewerkers de foto's kunnen inzien.)
De ouders van groep 5-8 werken al met Social Schools in de 1e pilot. De ouders van groep 1-4
ontvangen binnenkort een uitnodiging via de mail om zich aan te melden. Vanaf januari werken alle
groepen met Social Schools als informatieplatvorm.
Tot ziens op Social Schools

KIKA doppenactie
Allereerst willen we namens stichting KIKA nogmaals iedereen heel hartelijk bedanken voor het sparen
van de doppen. Door jullie inzet kan er wekelijks een volle bak opgehaald worden.
Willen jullie nog wel goed kijken naar wat er in de bak gaat?
Alleen schone doppen en geen deksels (van boter of smeerkaas).
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Na de kerstvakantie komt er vast weer een tussenstand van de hoeveelheid kilo's die jullie al bij elkaar
gespaard hebben.

Nieuwe leidster BSO
Per 1 november heeft er wisseling plaats gevonden op de peutergroep en BSO. Even een overzicht hoe
de bezetting per dag uitziet.
Maandag is de BSO open en werken Sharona en Danielle. Op dinsdag is in de ochtend de peutergroep
open en in de middag de BSO. Sharona en Michelle werken dan de hele dag.
Woensdag en donderdag is de peutergroep geopend. Sharona en Michelle werken deze dagen. Tot slot
is op de vrijdag de BSO geopend en werken Sharona en Michelle ook samen.
Even voorstellen:
Ik ben Michelle, ben 26 jaar en woon in Woerden. Ben per 1 november gestart op peutergroep
Peuterpret en BSO Zegveld. Hiervoor heb een lange tijd op de BSO gewerkt in Kamerik en Woerden. En
heb ik altijd met veel plezier ingevallen op de peutergroepen en kinderdagverblijven. Ik ben in mei
mama geworden van ons eerste zoontje James en ben toen opzoek gegaan naar een andere uitdaging
en dit dan wel in de combinatie van peutergroep en BSO. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Groep 1/2: De auto
Wat hebben we al veel geleerd over de auto. In groep 1 en 2 staat inmiddels onze eigen blauwe auto,
met deuren, kenteken, spiegels en natuurlijk lichten. Ook hebben we een benzinepomp gemaakt, want
zonder benzine komen we niet ver. Dinsdag 30 oktober zijn we naar autobedrijf Andeweg geweest.
Daar hebben we heel veel gehoord en vooral gezien van auto’s. Het bracht ons gelijk al op ideeën voor
onze eigen auto. Heel interessant was het onder de motorkap, wat ziet dat er ingewikkeld uit, de
motor, accu, veel draadjes…maar ook onze eigen auto heeft een heus motorblok onder de motorkap
zitten. De auto wordt iedere dag veel gebruikt, allerlei ritjes worden er gemaakt. Naar opa en oma, op
vakantie en nu mag zelfs de sint er in rijden met zijn pieten! Een project waar we allemaal veel plezier
aan beleven!

Groep 6: Laboratorium
Afgelopen weken hebben wij in de klas ons eigen 'laboratorium' gehad.
We testten welke producten wel gingen schimmelen en welke niet.
En wat was onze voorspelling daarbij?
Wij hadden niet gedacht dat chocolade zou gaan schimmelen, maar tegen onze
voorspelling in, is die juist wel gaan schimmelen.
De lange vingers niet, en dat hadden we juist wel verwacht.
Over schimmels zijn we nog niet uitgeleerd. Op Social Schools volgt wel weer een
update!

Groep 8: Move Academy
De kinderen van groep 8 kijken er naar uit.... Op donderdagmorgen gaan zij naar de sporthal om onder
leiding van meester Jop van The Move Academy op een leuke, spannende en uitdagende manier
samen te werken door te overleggen, taken te verdelen en samen beslissingen te nemen.
We werken aan groepsvorming vanuit onze waarden respect, samen en verantwoordelijk.
Het plezier en de wil om het zo goed mogelijk te doen, doet ook meester Rens veel plezier en hij is dan
ook super trots op groep 8....
En dan mag het ook wel eens een keertje fout gaan, want er staan zoveel goede momenten tegen
over. Zo doorgaan, groep 8!!

