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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 januari a.s.

Nr. 8, december 2018
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. Wij wensen u……

Ziekte
Het griepvirus grijpt in onze school flink om zich heen. Naast veel zieke leerlingen zijn er ook een
aantal leerkrachten ziek. We worden hierbij geconfronteerd met het leerkrachtentekort. Er zijn geen
vervangers beschikbaar. Als team proberen we dit zoveel mogelijk op te lossen. Leerkrachten werken
onder andere op hun vrije dagen. Fantastisch hoe het team zich verantwoordelijk voelt voor de rust
en continuïteit in onze school. Ten opzicht van andere scholen is dit niet vanzelfsprekend. Als school
willen we voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. Vandaag hebben we daarom groep
5/6 moeten splitsen. We hopen dat volgende week iedereen weer beter is.
Sinterklaas
We kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Sinterklaas kwam aan in een stoere pick-up.
Terwijl de pieten in de bak stonden, zat Sinterklaas achterin rustig een filmpje te kijken. De film was
zo leuk, dat hij niet uit de auto wilde komen. Gelukkig is het allemaal goed gekomen en heeft de Sint
de kinderen prachtige cadeaus gebracht. In de bovenbouw hadden de kinderen prachtige surprise en
gedichten gemaakt. We hebben het Sinterklaasfeest afgesloten met een bingo.
Kerst
Inmiddels zijn we met de school volledig in de kerstsfeer. We werken rondom het thema Kerst en
doen daarnaast allerlei extra activiteiten. Morgen gaan we met de kinderen kerststukjes maken. Alle
kinderen maken een mooie kerstkaart voor eenzame ouderen. Dit doen we in samenwerking met
Het Ouderenfonds. Zij zorgen samen met PostNL dat de kaarten bij de ouderen worden bezorgd.

Volgende week woensdag 19 december gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 naar het kerstconcert
van het Linde college. Donderdag tussen 17.00u en 18.00u hebben wij ons kerstdiner met de
kinderen. Hiervoor hebt u een brief ontvangen. Wanneer u een gerecht maakt, hoeft dit niet heel
groot te zijn. Het is zonde als we veel eten overhouden. Tijdens het diner bent u van harte welkom in
ons speellokaal. Daar staat voor u een hapje en een drankje klaar.
Lezen groep 3/4
Volgende week gaan de leerlingen van groep 3/4 lezen in het donker. Op deze manier bevorderen we
het lezen op een leuke en spannende manier. De kinderen mogen hiervoor volgende week een
kussen en een zaklamp meenemen. Een aantal kinderen heeft dit al gedaan. De zaklamp en het
kussen mogen op school blijven.
Spreekuur schoolmaatschappelijk Esther Hoekstra
’s ochtends vanaf 8.15u:
 Maandag 14 januari
 Dinsdag 29 januari.
 Dinsdag 5 februari
 Dinsdag 19 februari
Nieuwjaarsreceptie
Op maandagochtend 7 januari om 8.30u willen we samen met u en de leerlingen het jaar feestelijk
openen. Op het leerplein proosten we samen op een sprankelend en bruisend 2019!
Studiemiddag leerkrachten woensdag 23 januari, leerlingen 12.15u vrij
Woensdagmiddag bezoeken we met het team de nationale onderwijstentoonstelling. We laten ons
daar informeren over laatste trends op gebied van onderwijs en oriënteren ons op een aantal nieuwe
methoden die we de komende jaren gaan aanschaffen. Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.

Voor uw agenda
 19-12 Kerstconcert Linde-college gr. 5 t/m 8
 20-12 17.00u Kerstfeest
 03-01 Oud papier
 06-01 Einde kerstvakantie
 07-01 8.30u Nieuwjaarsreceptie ouders en leerlingen
 08-01 OC-vergadering
 23-01 Studiemiddag team, leerlingen 12.15u vrij

De komende weken zijn jarig:
 14-12 Davey gr.2
 15-12 juf Pietje
 16-12 Carmen gr.7
 22-12 Rabia gr.8
 25-12 Romé gr.7
 29-12 Cynthia gr.7
 03-01 juf Wilma
 05-01 Benthe gr.8
 09-01 Demi gr.6
 11-01 Yousuf gr.3
 13-01 Thijs gr.7

Gezond eten is belangrijk voor
een goede ontwikkeling. We
vinden het belangrijk dat er op
school gezond eten en drinken
is tijdens de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht hiervoor
bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën/diëten in de groep.

