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Beste ouders en verzorgers,
In deze Krijtjes willen we even met u terugblikken, nieuws van de Sint vermelden en informatie geven omdat we
al eind op weg zijn met de kinderopvang op het Krijt en de vorming van een kindcentrum.
December is weer begonnen en dat kunnen we merken. De donkere dagen voor kerst zeggen we weleens. Toch
is het een gezellige tijd.
De kinderen zijn druk bezig met knutselen, toneelspelen en zingen over de Sint en we hebben met de onderbouw
een hele mooie theatershow in de Nieuwe Kolk mogen meemaken.
Thuis merkt u het vast ook: de voorbereidingen voor de surprises zijn begonnen!
De ouders van de ouderraad verdienen ook hier weer een groot compliment voor al het werk dat voorafgaat aan
de Sintviering! We hopen dinsdag op een gezellige dag met elkaar!
Alle kinderen worden gewoon om 8.30 u verwacht in de klas en we gaan daarna meteen
naar de sportzaal om de sint daar te verwelkomen.
Dit jaar vieren we het feest zonder de ouders erbij.
Afgelopen week waren de nieuwe leidsters van COG KDV , Joke Tulaseket en Kimberley van Rij druk bezig met

het inrichten van de nieuwe ruimte voor kinderdagopvang voor baby en peuter.
Gisteren, donderdag 30 november, was daar de inloopmiddag van. Mocht u uw kind brengen, loop gerust eens
binnen in de gezellig ingerichte ruimte.

De volgende stap is het inrichten van de BSO. De eerste groep BSO kinderen start op het kleuterleerplein. De
inrichting daarvan is reeds begonnen. In de afbeelding hierboven ziet u
o.a. welke activiteiten we na schooltijd met de kinderen willen gaan doen.
U kunt zich aanmelden voor KDV en BSO middels onze website onder het kopje Kinderopvang.
Daar vindt u meer info en een inschrijfformulier.
Staking 12 december
Op 12 december gaan we opnieuw staken. De school is dan gesloten.
Er is geen opvangmogelijkheid op school.

Van de MR
Op 16 november heeft de MR vergaderd en er is gesproken over het continurooster en de start van het
Kindcentrum. Doordat de algemene ouderavond verviel in oktober is het niet mogelijk geweest om het wel en
wee van de MR te presenteren. Het Jaarverslag van de MR staat per 1 december op de site. Mocht u
opmerkingen hebben dan horen we dat graag.
Inmiddels heeft de MR ook ingestemd met de schoolgids.

Trefwoord
FEEST VAN GEVEN
Geven hoort, lijkt het wel, bij de winter. Het begon al op 11 november
met Sint Maarten.
Bij geven hoort ook ontvangen. Ontvangen is om meerdere redenen
fijn. Maar het allerfijnst is toch het gevoel dat iemand iets (om je) geeft.
Deze week is het grote geef- en vooral ontvangfeest : SINTERKLAAS.
Daar horen ook verwachtingen bij.
Zacharias en Elisabet zijn oud. Ze hebben geen kinderen maar hadden
dat wel heel graag gewild.
Dan krijgen ze ineens een boodschap van een engel. Ze zullen een kind krijgen. Een geschenk dat uit de lucht
lijkt te vallen.
Hoe ontvangen zij deze mooie boodschap ?
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week: Iedereen mag zijn wie hij is!

Datum
5 december
12 december
15 december
21 december

Tijd
Vanaf 8.30 u.
De gehele dag

22 december

Vanaf 12.00 u.

18.30 u-19.30 u.

Activiteit
Sinterklaasfeest. Dit jaar zonder de ouders
Staking leerkrachten. De school is dicht
De volgende Krijtjes verschijnt
Kersfeest in de groepen. Het thema is “Feest van
geven!”
Alle groepen zijn vrij na 12.00 uur.

