Nieuwsbrief vrijdag 6 december 2019
Beste ouders en verzorgers,
Het Sintfeest zit er weer op. Het was als vanouds een drukke gezellige dag met veel
rommel! Vanuit deze plaats nog eens hartelijk dank aan Sinterklaas en de Pieten voor het
bezoek aan onze school! Ook onze roetveegpieten Piet Fee en Piet Chayenne grote dank
voor het ondersteunen van Sinterklaas.
Natuurlijk vergeten we onze Sinterklaascommissie niet, de ouders van de ouderraad Oesha
en Celine die bergen werk hebben verzet en de andere hulpouders voor versier- en
inpak/opruimwerk en de leden van de school Nadia, Lydia, Jacqueline en Stefanie; zij allen
hebben dit feest tot een succes gemaakt! Zij kunnen het stokje nu tevreden doorgeven aan
de kerstcommissie (waar sommigen ook weer zelf inzitten!).
Verslag van de Pallas Athena groep, door juf Janna en juf Monique
Het tweede project hebben wij van de week, zoals
gebruikelijk, afgesloten met een spetterles.
Een les waar alle leerlingen enorm naar uitkijken. Zij
kwamen heel enthousiast binnen, omdat het nu wel
eens een echte spetterles kon worden, want het
regende buiten heel hard.
Wij zijn niet naar buiten gegaan, maar gingen terug in de
tijd. Wij hadden moeilijke puzzels, interessante spelletjes
en boeiende gezelschapsspellen uit de oude doos
opgezocht. Spelletjes uit de tijd toen er nog geen computers waren.Wij waren heel benieuwd
hoe de leerlingen zouden reageren. Onze verbazing was groot en het enthousiasme van de
leerlingen was nog groter.De opmerking van een leerling dat hij nu ruim een uur spelletjes
had gedaan zonder hoofdpijn te krijgen, maakte op ons indruk. Maar terug naar ons tweede
project, het project ‘Overleven’.
In dit verhaal kregen de leerlingen een fictief verhaal te horen over Robin, een jongen die op
reis ging en schipbreukeling werd. Naar aanleiding van dit verhaal kregen de leerlingen
opdrachten, waarbij samenwerken erg belangrijk was.

In les 1 moesten zij voor een beschutte slaapplaats zorgen. Er moest met elkaar een grote
tent opgezet worden en dat zonder handleiding. Prachtig om te zien hoe het overleggen
plaatsvond. En bij groep 7/8 lukte het opzetten van
de tent.
In les 2 stond het overleven centraal. Zij moesten
goed aan hun voeding zien te komen en vooral de
kennis met elkaar delen. Met dit spel konden extra
punten gescoord worden, die zij in les 4 konden
gebruiken.
In les 3 stonden er 5 echte EHBO dozen klaar en
moesten de leerlingen hulpverleners zijn. Het
aanleggen van verbanden was toch best wel
moeilijk.
In les 4 probeerden de leerlingen het eiland te verlaten door met beperkte materialen een
boot te bouwen die iets moest kunnen vervoeren en minimaal twee minuten moest blijven
drijven. Als je in les 2 gewonnen had en extra punten had gescoord, kreeg je nu extra
materialen voor het bouwen van de boot. Voor de spetterles hebben wij de evaluatie laten
invullen en de meeste leerlingen vonden dit een te gek project. Ons volgende en tevens
laatste project voor de kerstvakantie gaat over ‘humor’.
Dit jaar leggen wij meer het accent op het Spaans. Zoals in het vorige verslag vermeld,
constateerden wij dat de leerlingen moeite hebben met het leren hiervan en ook het plannen
valt hen zwaar. Door een proeftoets te laten maken en de les op papier mee te geven
hebben wij veel betere resultaten behaald en dat stimuleert de leerlingen.
Fijn om te constateren dat er meerdere ouders met hun kind naar de activiteiten van het
Stedelijk Gymnasium zijn gegaan. Als wij informatie ontvangen zullen wij deze direct aan de
ouders van de groep 7/8 doorsturen. U kunt alvast donderdag 9 juli 2020 in uw agenda
noteren. Dat is de dag waarop de eindpresentatie zal plaatsvinden. Wij kunnen dan ook
afscheid nemen van de 4 meisjes uit groep 8.
Wat waren ook alweer de regels van de bibliotheek?
Je mag 1 boek lenen. Dit boek mag je lezen in de klas.
Dit boek mag je mee naar huis nemen om te lezen. Als
je je boek mee naar huis neemt, moet dit in het groene
tasje van de bieb. Zo zorgen wij ervoor dat er geen
boeken beschadigen of kwijtraken. In de klas staat een
bak waar de tasjes in bewaard worden. Wil je nieuw
tasje, dan kost dit €2,Op het rooster zie je wanneer je klas aan de beurt is.
Dan mag je het boek ruilen of verlengen. Dit is 1 keer
in de 2 weken.
Als je aan de beurt bent, eerst inleveren en dan pas
een nieuw boek zoeken. Wil je tussendoor je boek ruilen, dan kan dit elke donderdag van

15.15 uur tot 15.45 uur. Je vader of moeder mag meelopen. Ook mag je aan je juf vragen, of
je even tussendoor mag ruilen op dinsdag-of donderdagmiddag.
De kinderen in de kleutergroepen krijgen hun boek altijd mee naar huis. Houd dus goed in
de gaten wanneer het boek weer op school moet zijn.
Let op! Je kunt geen nieuw boek lenen als je er nog een thuis hebt.
Wees zuinig op het boek, want het blijft eigendom van de bieb. Je biebtas is alleen voor
boeken!
Bij verlies of beschadiging zijn er kosten. De kosten voor een boek zijn €7,50
Probeer elke 2 weken je boek te ruilen of te verlengen, zo voorkom je een boete.
Elke vakantie mag je je biebboek mee naar huis nemen zodat je in de vakantie lekker kunt
lezen. Op donderdagen voor vakanties kun je nog je boek ruilen voor een nieuwe. Alleen
voor de zomervakantie nemen we alle boeken in.
Na de vakantie je boek weer meenemen naar school. (in het tasje)
De boeken staan op soort in de kast
AP = boeken voor peuters
AK = prentenboeken (voor kleuters)
S = begin groep 3
M3 = midden groep 3
E3 = eind groep 3
M4 = midden groep 4
A = van 4 tot 8 jaar
B = van 9 tot 12 jaar
C = vanaf 12 jaar (alleen voor groep 7 + 8. Dit zijn onderwerpen die bij pubers horen)
AJ en J = informatieve boeken
De A , B , C boeken staan op alfabetische volgorde.
Wij zijn rustig en beleefd tegen de biebmoeders.
En vooral…..heel veel leesplezier!!!
Te laat komen en wie de schoen past……..
Ondanks een vriendelijk verzoek zijn er regelmatig kinderen die toch te laat komen en er zijn
kinderen die met grote regelmaat te laat komen of te laat worden gebracht. Ik wil er
nogmaals op wijzen dat te laat komen wordt aangemerkt als “ongeoorloofd verzuim”.

Bovendien is het naar de leerkracht toe weinig respectvol om iedere keer de les te storen of
de hele groep te laten wachten tot er kan worden begonnen met de les. Vanaf deze maand
december wordt drie keer te laat komen bij Leerplicht gemeld. Via ons registratiesysteem
wordt bijgehouden wie wanneer te laat komt. Leerplicht vraagt bij een melding een uitdraai
van het registratiesysteem van de betreffende leerling of gezin. We hopen uiteraard dat dit
niet nodig zal zijn.
De tussendeuren zijn weer dicht!
Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben zijn de gele tussendeuren weer dicht. We houden
zo de warmte voor de allerkleinsten in de tussenhal op de benedenverdieping vast. We
vragen u via het plein om te lopen naar de achteringang om uw kleuter te brengen.
Gevonden voorwerpen:
Maandag aanstaande 9 december liggen de gevonden voorwerpen klaar naast de trap op
de eerste verdieping. Het blijft liggen tot vrijdag 13 december en daarna gaat het in de bak.
Het fruit verplaatsen wij naar de hal van groep 3, tafels bij de scheidingswand.

Sinterklaastijd

Bij ons werden er volop Sintactiviteien georganiseerd. Zo maakten bovenbouw kinderen een
parcourtje voor de kleuters met nepcadeautjes en daarna waren de groepen 3 en 4 aan de
beurt met een moeilijker parcours. Ook werden er door de grote kinderen nepcadeautjes
verstopt op het plein, die weer gezocht werden door de kleintjes. Ook werd er flink gekleurd
en mijters geknutseld; al met al een gezellige en drukke periode.
Ouderbijdrage wordt verhoogd per 1 januari 2020.:
Een aantal weken geleden hebben we een voorstel gedaan aan de directie voor de
verhoging van de ouderbijdrage voor de TSO. Naast de prijsindex van 2019 heeft ook de
aanpassing van de vrijwilligersvergoeding die de belastingdienst per 1 januari 2019 mogelijk
heeft gemaakt, effect op de hoogte van de ouderbijdrage. Uiteraard zijn wij bij KomKids heel

blij dat de vrijwilligersvergoeding omhoog mag gaan. Het is voor het eerst sinds 2006, vanaf
het jaar dat Komkids de TSO organiseert dat de vrijwilligersbijdrage omhoog mag gaan.
Voor de Violier betekent dit dat de ouderbijdrage per TSO beurt € 2,72 wordt.
Tennisballen: Heeft u nog tennisballen, die u niet meer gebruikt. De kinderen zijn er blij
mee, want er verdwijnen er heel op het dak en daardoor is er regelmatig een tekort aan
tennisballen.
Tostidag: Vrijdag 13 december is alweer de laatste TSO vrijdag van het jaar. Als u uw kind
een boterham met kaas en/of ham meegeeft, dan maken wij er een lekkere tosti van.
Vast een hele fijne vakantie!
Corry Conijn

Belangrijke data:
Donderdag 19 december: Kerstfeest, kinderen ‘s middags vrij.
Vrijdag 20 december:

Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij.

Kerstvakantie van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020

