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Agenda:

December
14 Daymion Bendter
17 Sofie Booister
17 Simeon de Bruin
18 Isis Schuring
29 Sabrine El Ayachi

Kerstgedachte
Wat ziet onze school er fantastisch mooi
uit! Veel dank aan alle ouders en teamleden die een bijdrage hebben geleverd. De
kinderen en ikzelf zijn onder de indruk.
Onder de indruk van wat er bereikt wordt
als we met elkaar samenwerken aan een
zo goed en mooi mogelijke omgeving voor
onze kinderen. Ik prijs me erg gelukkig met
wat we bereikt hebben de afgelopen weken. Ik zie dat kinderen en ouders de leuke
en minder leuke dingen bespreekbaar maken en dat we altijd samen tot een plan
komen. De uitvoering van het ene plan
duurt langer dan van het andere, maar
samen komen we tot een oplossing. De
gedachte van samen komt ook mooi terug
in de opzet van ons kerstdiner. De kinderen zijn donderdag om 12.30 vrij, zodat
ze allemaal om 17.15 kunnen genieten van
het kerstdiner. Ik snap dat u wellicht vanuit
geloofsovertuigingen andere ideeën heeft
over Kerst, maar zou het niet mooi zijn als
we juist de gedachte aan samen eten en
het samenzijn als uitgangspunt nemen?

Januari
1 Zakaria Shekho
1 Rudi Yousef
5 Soumaya Zahid
7 Quinten de Bruin
8 Silvijn Othman
10 Teun Valentijn

Ik wil hierbij de wens uitspreken dat we het
kalenderjaar 2019 verder gaan bouwen
aan onze mooie school, zodat onze kinderen zich in een veilige en leerrijke omgeving kunnen ontwikkelen tot zelfstandige
individuen met oog voor hun eigen ontwikkeling en die van een ander.

20-12: kinderen om
12.30 vrij. 17.15-18.45
kerstdiner
21-12: kinderen om
11.45 vrij
24-12 t/m 4-1: kerstvakantie. 7 januari eerste
schooldag.
10-1 nieuwe Montestory

De komende periode
zijn jarig:

Fijne feestdagen en alvast een gelukkig
nieuw jaar gewenst
Van harte gefeliciteerd!
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Gregory Grampon

Personeel
Esther (groep H) is vanaf deze week volledig ziek. Dit betekent dat zij voorlopig niet
terug zal keren voor de klas. Ik ben haar
zeer dankbaar voor de inzet van de afgelopen periode in voor haar zeer moeilijke
omstandigheden. Het is op dit moment
helaas voor alle partijen beter als ze zich
volledig op haar herstel richt.

De vervanging heeft ook consequenties
voor andere klassen, vandaar dat ik nog
zorgvuldiger te werk ben gegaan. Rust en
continuïteit voor onze kinderen staat altijd
centraal. Dit betekent dat ik gezocht heb
naar vervanging tot het einde van het
schooljaar met zo min mogelijk gezichten
voor de groep. Naast de continuïteit is
kwaliteit essentieel om de ontwikkeling
van onze kinderen te waarborgen. Ik kan
u melden dat de formatie na de kerstvakantie tot aan de zomervakantie als volgt
zal zijn:
Groep A: Diana en Mirjam
Groep B: Tina en Ester
Groep C: Suzanne
Groep D: Mark en Gregory*
Groep E: Lindsey en Lilian*
Groep G: Marjolein* en Judith
Groep H: Ben* en Gregory
*Voor groep D zal er vanuit het RTC een
vaste vervanger op de woensdag komen.
Ik hoop u spoedig de naam bekend te
maken. Tot die tijd leidt Gregory de
groep.
*Lilian zal na de kerstvakantie de eindverantwoordelijkheid op donderdag dragen.
Op de woensdag is Lindsey eindverantwoordelijk, Lilian is ondersteunend. Verwachting is dat Lilian rond maart volledig
gere-integreerd is.
*Ben gaat na de kerstvakantie van groep
G naar groep H. Hij zal maandag t/m donderdag de groep leiden. De vrijdag staat
Gregory voor de groep.
*De stap van Ben naar groep H betekent
een verandering in groep G. Cindy komt
begin februari terug van haar zwangerschapsverlof en tot die tijd leidt Marjolein
van den Berg de groep van maandag t/m
woensdag. Marjolein is een bekende van
de school daar ze groep E de eerste acht
weken van het schooljaar geleid heeft.
Vanuit de Evenementencommissie:
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, ziet
de school er prachtig uit. Dankzij alle ecen hulpouders, maar zelfs ook een opa
en een oma, ziet de gehele school er zeer
sfeervol uit.

Wij zoeken:
Bibliotheekmedewerker
Hulp bij
rekensprint en
lezen midden– en
bovenbouw op dag
naar keuze
Reserveouders
overblijf
Tuinhulp
Luizenpluizers
voor de bovenbouw

De kinderen genieten volop van met name
de lichtjes. Iedereen die ons zo heeft geholpen afgelopen donderdag....heel erg bedankt, het resultaat mag er zijn!
Donderdag 20 december zullen we met elkaar het kalenderjaar afsluiten tijdens een
Kerstdiner in de groepen. Ook u bent dan
tussen 17.15 en 18.45 uur van harte welkom
in de aula van onze school. Hier kunt u met
elkaar, onder het genot van een hapje en
een drankje, genieten van de optredens verzorgd door de kinderen uit de verschillende
groepen.
Voor het Kerstdiner in de groepen hangen
er lijsten in de bouwen waarop u zich kunt
intekenen. U kunt samen met uw kind(eren)
iets maken van de lijst of invullen wat u zelf
graag wit maken. Wij willen u vragen de gemaakte hoeveelheid te verdelen over 2 borden of schalen voorzien van de naam van
uw kind, 1 portie voor in de groep en 1 portie
voor in de aula. Donderdagochtend 20 december nemen alle kinderen een plastic tas
mee met daarin een bord, beker en bestek.
Wij zullen die ochtend met elkaar de tafels
dekken. De gerechten mogen vanaf 17.00
uur in de klassen gebracht worden. Om
17.15 uur willen we met de kinderen starten
met het diner. De groepen zullen op onderstaande tijden een kort optreden voor u verzorgen in de aula. Hopelijk zien wij u dan?!
Groep A:17:20uur Groep E:18:05uur
Groep C:17:35uur Groep D:18:20uur
Groep G:17:50uur Groep B&H:18.35uur
Nieuws uit de OB
Na een leuke, maar altijd weer spannende,
Sinterperiode wordt er nu druk in de klassen
geknutseld voor de Kerst. De kinderen genieten van de lichtjes en het gezellig samen
zijn in het donker met de lichtjes aan. Volgende week gaan de kinderen een eigen
lichtje knutselen. Wilt u hiervoor maandagochtend een schoon glazen potje meegeven?

Nieuws uit de MB
Rijders gezocht!
Maandag 14 januari gaan we met de middenbouw naar een echte musical in Theater Castellum. De musical heet Aladdin en wordt opgevoerd door het bekende Theater Terra.
De musical start om 13:30 uur en wij willen er
rond 13:00 uur zijn. Wij zoeken ouders die de
kinderen willen brengen (van en naar school). De
parkeerkosten worden vergoed, maar er is mogelijk geen plek voor u in de zaal. Dat moeten we
helaas wel zeggen van de organisatie
(Cultuurpalet).
Zou u ons kunnen helpen? Loop even langs
bij de leid(st)er van uw kind.
Leesouders
In de middenbouw zijn wij op zoek naar ouders,
opa`s, oma`s, broers of zussen die ons 1 x in de
week willen helpen met lezen. Wij zijn op zoek
naar leesbegeleiders, zodat de kinderen in de
middenbouw genoeg leeskilometers kunnen maken en dus hun leesontwikkeling in de volgende
versnelling kunnen zetten. Het gaat om 1 x in de
week ongeveer een uur met een voorkeur aan
het begin van de dag. Heeft u interesse, loop
even langs bij de leid(st)er van uw kind.
Kerstdiner
Zoals jullie weten vieren wij op donderdag 20
december ons kerstdiner. Eerder konden jullie in
de Montestory al lezen dat de invulling van het
diner er dit jaar anders uitziet.
In de hal bij de ingang van de middenbouw hangt
per groep een Kerstboom met ballen. U kunt de
naam van uw kind op een bal schrijven uit zijn of
haar groep en u heeft daarbij de keuze uit 'zoet'
of 'hartig'. Toetjes, cakejes, taart en/of fruit mogen op de 'zoete' ballen en al het overige lekkers
mag op een 'hartige' bal (ook komkommer/tomaat
en andere groentesoorten mogen op een hartige
bal).
Graag de naam én het gerecht op de
bal schrijven zodat we niet te vaak hetzelfde gerecht in 1 klas hebben. Geeft u (het liefst op een
briefje bij het gerecht) aan of het gerecht vlees
bevat en zo ja of dit varkensvlees is?
Wij verwachten de kinderen van de groepen C en
D om 17.15u in hun eigen groep maar de kinderen van groep E zullen eten in de speelzaal (bij
de onderbouw). Dit in verband met de festiviteiten die in de aula plaats zullen vinden. Om 18.45u zal het kerstdiner afgelopen zijn
en kunt u uw kind(eren) weer ophalen.
Vrijdag 21-12 mogen alle kinderen uit de OB,
MB en BB een gezelschapsspel mee naar
school nemen. Dit betekent GEEN elektronische apparten.
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