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Eind 2019
De eerste 14 schoolweken zitten er al weer op. De maand
december is altijd een drukke maand op school. De afgelopen
weken hebben we naast de lessen ook veel extra activiteiten
gedaan waarbij kinderen andere vaardigheden oefenen. Een
mooi voorbeeld was het kerst knutselen, kinderen werken hierbij
samen met jongere en/of oudere kinderen van de school. Hier
ontstaan mooie gesprekjes, kinderen helpen en leren van
elkaar.
Ook komend schooljaar gaan we verder met de workshops op
onze school, de afgelopen weken hebben er al aardig wat
ouders geholpen bij de workshops. Natuurlijk kunnen we ook
voor de komende periode nog hulp gebruiken, u kunt zich
hiervoor melden bij de leerkrachten.
We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen iedereen op maandag 6 januari 2020 weer
te mogen begroeten op onze school.

Juf Anique
Na de kerstvakantie is juf Anique weer helemaal terug. De afgelopen weken was zij wel op
school, maar nog niet fulltime, haar werkzaamheden pakt zij dus weer volledig op en ook het
lesgeven in de unit.
REMINDER Musical Doornroosje Aemstie Alive
Ook dit jaar kun je weer een kaartje winnen voor de
musical ‘Doornroosje’ bij Aemstie Alive. Wat moet je
hier voor doen?
-

-

Maak een poster over Doornroosje op A3 of
A4 papier. Je mag kleuren, verven, knippen
en plakken;
Lever je poster in bij je juf of meester voor 10
januari 2020;
Win je 1 van de 10 kaartjes? Dan mag er een
volwassene met je mee op 25 januari 2020.

Bijlagen
In de bijlage vindt u een oproep van de ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is een speciale
medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband en heeft instemmingsrecht op (het
vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe passend
onderwijs vorm krijgt in onze regio. Wanneer u geïnteresseerd bent, vindt u in de bijlagen
meer informatie.

Januari
14-18 Cito
21-25 Cito
28 Start schoolzwemmen ‘groep 5’

Februari
27 Schaaktoernooi Pontes
28 Juffen- en meesterfeest

