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Belangrijke data…
05/12 Sinterklaasviering (continurooster
t/m 14.15 uur)
11/12 koffieochtend ouders en directie;
13/12 Finale Zwemtoernooi
16/12 Einde periode 2 Brede School
18/12 Schooldiëtiste aanwezig
18/12 ouderbijeenkomst o.l.v. Anouk
(onze schooldiëtiste)
19/12 koffieochtend ‘woordenschat en spraak’
20/12 Voorronde ‘smashbal’
toernooi groep 7/8
(13.15-14.15 uur)
21/12 Kerstviering
21/12 Continurooster t/m 14.15 uur
22/12 Roostervrije dag.
Sinterklaas…
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas naar
de onze school.
Tussen 8.45 en +/- 9.10 uur bent u uiteraard
uitgenodigd om samen met de kinderen Sint te
ontvangen in onze grote gymzaal.

Mogelijke Staking op 12 december…
De staking van 5 oktober was bedoeld om extra
middelen ter hoogte van 1,4 miljard euro vrij te
maken voor de verbetering van salarissen de
vermindering van werkdruk in het
basisonderwijs. Uiterlijk in de week van 5
december verwacht men antwoord van de
minister op de vraag hoe het kabinet 1,4
miljard euro vrijmaakt voor het primair
onderwijs. Indien dit antwoord niet komt, dan
roepen de vakbonden een landelijke staking uit
op 12 december. Op 6 december weten we
meer. Vervolgens krijgt u op 7 december te
horen of we wel of niet gaan staken.
Modelgedrag…
Op school ‘leren’ kinderen heel veel.
Van u leren ze het meest. U bent het ‘grote
voorbeeld’ van uw kind(eren).
Kinderen doen je na! Zie filmpje.
filmpje kinderen doen je na.
3e kleutergroep (Groep 1/2C)…
Op maandag 8 januari starten we met drie
groepen 1/2. Twee grote groepen met 30
leerlingen worden gesplitst in drie groepen van
21 leerlingen.
We zijn druk in de weer om de leerlingen
handig te verdelen over de 3 groepen.
Aangezien er een groot lerarentekort is, is het
moeizaam om een geschikte kandidaat te
vinden. Leerkrachten zijn momenteel schaars
en goede leerkrachten al helemaal. Gelukkig
hebben we een ervaren geschikte collega
gevonden, haar naam is Lydia Bernard. Ze
werkt 3 dagen.
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Op donderdag 7 december komt juf Lydia al
een dag meedraaien.
Voor de overige 2 dagen zoeken we nog een
collega.
Woordenschat en spraak…
Hoe ontwikkelt de spraak van kinderen?
Wat kunt u thuis doen om de spraak en
woordenschat van uw kind te vergroten?
Hoe helpen spelletje bij het ontwikkelen van
taal?
Deze vragen worden beantwoord door onze
logopediste Jodie van der Horst tijdens een
bijeenkomst in de ouderkamer.

Schurft…
Er is bij twee leerlingen schurft geconstateerd.
Schurft is een besmettelijke huidziekte die
veroorzaakt wordt door de schurftmijt.
Ongeveer twee tot zes weken na besmetting
treedt jeuk op, vooral ’s avonds en ’s nachts.
Uw kind mag gewoon naar school. Wel moet
een kind dat schurft heeft met speciale zalf
behandeld worden. Alle gezinscontacten
(ouders, broertjes, zusjes en eventuele andere
inwonende personen) moeten worden
meebehandeld, ook als zij geen klachten
hebben. De behandeling moet bij alle
gezinsleden gelijktijdig plaatsvinden.

Bezoek gebedshuizen…
De afgelopen drie weken zijn er verschillende
gebedshuizen bezocht.
Groep 6 is naar de Synagoge (Joods
gebedshuis) geweest. Groep 7 naar de Mandir
(Hindoestaans gebedshuis) en groep 8 heeft
een bezoek gebracht aan de Moskee
(Islamitisch gebedshuis). De kinderen,
begeleidende ouders en leerkrachten hebben
veel (bij)geleerd over de verschillende geloven.

Kerstviering …
Op donderdag 21 december vieren wij het
Kerstfeest.
Voor de gezamenlijke viering gaan we dit jaar
met de gehele school naar de Hildegardiskerk.
Het thema is: Licht
U als ouders/ verzorgers wordt van harte
uitgenodigd om dit feest samen met ons te
vieren.
We vertrekken om 8.45 uur van school. U kunt
aansluiten bij de groep van uw kind. De
presentatie van de viering wordt verzorgd door
twee kinderen uit groep 8.
Elke groep verzorgt een stukje van de viering.
We verwachten rond 10.30 uur weer terug te
zijn op school.
De school is om 14.15 uur uit.
Van 17.30- 18.45 uur is er het kerstdiner voor
de kinderen in de groepen en voor de ouders in
de expressie ruimte. De deuren gaan om 17.20
open.
Verdere informatie volgt in een aparte brief.
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Kerstvakantie…
Op donderdagavond 21 december begint na
het kerstdiner de kerstvakantie. We wensen
iedereen een fijne vakantie, zalige kerstdagen
en begripvol 2018 met veel liefde en geluk.
De school start weer op maandag 8 januari
2018.
Handige sites voor in de vakantie…

Website
www.avi-lezen.nl
www.squla.nl/
www.tafeldiploma.nl

Facebook…
Volgt u ons al op Facebook?
Dé manier om op de hoogte te blijven van
activiteiten van de Oscar Romeroschool!
www.facebook.com/OscarRomeroschool
Word ook lid!
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