MAANDMEMO

december 2018

Beste ouder(s),verzorger(s),
Aankomende week staat het sinterklaasfeest voor de deur. Veel kinderen vieren
dit weekend Sinterklaas of moeten nog even geduld hebben tot woensdag 5
december. Een spannende tijd, waarbij het ieder jaar weer de vraag is of alles
goed komt en de cadeautjes op tijd aankomen. Ook op school zullen wij
woensdag 5 december de sint hopelijk gaan verwelkomen. Ik weet zeker dat hij
onze mooie versierde school niet zal vergeten.
Na het sinterklaasfeest zal de school weer een metamorfose krijgen in
kerstsferen, waarbij ik mijn waardering wil uitspreken voor alle ouders die hier
een bijdrage aan leveren.
Samen gaan we op weg naar een mooi kerstfeest, waarna iedereen kan genieten
van de kerstvakantie. Ondanks dat de feestelijke maand nog voor de deur staat,
wil ik namens het team iedereen alvast gezellige feestdagen wensen en straks
aan het einde van de maand een goede jaarwisseling.
Namens het team
Stephan van Slooten
EU schoolfruit project
We zijn gestart met het EU schoolfruit project en we merken
dat de kinderen het heerlijk vinden om groente of fruit te eten
tijdens het 10-uurtje en/of de lunch.
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit
of groente, we vragen u om op de andere dagen zelf een
gezonde snack mee te geven aan uw kind(eren).
Ook stimuleren we een gezonde traktatie als uw kind jarig is.
EHBO cursus groep 8
Afgelopen maand zijn de leerlingen van de groepen 8 begonnen aan de
EHBO-cursus. Ze krijgen 6 weken lang iedere week een uur theorieles en een uur
praktijkles. Ze gaan oefenen met een heus lotusslachtoffer en we hopen dat na
deze 6 weken iedereen zal slagen voor het EHBO-examen. Succes allemaal!
Administratie
Als uw zoon of dochter een broertje of zusje heeft dat in het jaar 2019 of 2020
de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken, verzoeken wij u een inschrijfformulier op te
halen bij de administratie. Heeft u verhuisplannen vóór of in het volgend
schooljaar, dan willen wij dat ook graag weten. Ook hiervoor is een formulier
aanwezig bij de administratie. Dit alles in verband met de planning van het
aankomende schooljaar.
Sinterklaas
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Woensdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest op school. We starten die
dag gewoon in de klas maar gaan dan gauw naar buiten op het schoolplein om te
kijken of Sinterklaas en zijn Pieten ook echt weer een bezoek brengen aan de
Franciscus. Ouders die hierbij aanwezig willen zijn, kunnen de aankomst buiten
het schoolplein bekijken. Zo kunnen alle kinderen van de school alles goed zien
op het plein en houden we het overzicht.
De kinderen nemen deze dag alleen een 10-uurtje mee. De groepen die een
surprise maken, mogen deze op dinsdag 4 december tot 16.00 uur in de klas
brengen of meenemen op woensdagochtend 5 december.
We maken er een mooie dag van en gaan om 12.30 uur naar huis. We wensen
iedereen een gezellig sinterklaasfeest.
Maarssen on Ice
Woensdag 19 december mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 schaatsen bij
Maarssen on Ice. De groepen 5 en 6 schaatsen van 10.00 tot 11.00 uur en de
groepen 7 en 8 van 11.00 tot 12.00 uur. Via de leerkracht van uw zoon/dochter
krijgt u nog een oproep voor het brengen en halen van de leerlingen voor deze
ochtend. De leerlingen mogen eventueel zelf hockey- of kunstschaatsen
meenemen. Het schaatsen op noren mag helaas niet. Leerlingen die geen
schaatsen hebben kunnen deze bij de schaatsbaan lenen. Alle leerlingen moeten
wel verplicht stevige handschoenen meenemen. Als ze geen handschoenen bij
zich hebben mogen ze helaas echt niet mee schaatsen.
We hebben er weer heel veel zin in!
Showtime groepen 1 en 2
De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn een showtime aan het voorbereiden. Ze
gaan het kerstverhaal spelen in de kleutergymzaal op woensdag 19 december.
De kinderen van groep 1a doen mee met de voorstelling van de groepen 2. De
ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. De ouders van de betreffende
groepen ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Het schema ziet er als volgt uit:
● de voorstelling van groep 1b om 9.00 uur
● de voorstelling van groep 2b om 10.00 uur
● de voorstelling van groep 2a om 11.00 uur
Afscheid Anneke de Jong
Dit jaar staat onze kerstviering in het teken van
de stichting ‘Make a Wish’. Anneke de Jong, de
bovenschools directeur, neemt binnenkort
afscheid van onze scholenstichting. Zij heeft
uitgesproken dat ze het enorm zou waarderen als
we haar afscheid combineren met de inzet voor
het goede doel ‘Make a Wish’. Ook wij vinden dit
een mooi gebaar en willen haar hier zeker een
groot plezier mee doen.
Tijdens de dagen voor de kerstviering in de kerk zullen er verschillende
activiteiten in de groepen plaatsvinden om geld op te halen voor het goede doel.
De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen een Heitje voor een Karweitje gaan doen
en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan schoolschaatsen. Dit beide gaat door
middel van spaarkaarten.
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Tevens zullen er in beide hallen van de school kerstbomen komen te staan. Deze
bomen dienen als wensbomen. Om deze wensbomen te versieren kunt u een ster
kopen. Deze wordt verkocht door leerlingen uit de bovenbouw, die elke ochtend
van 08.20 uur tot 08.30 uur bij de boom staan. Op deze ster kunt u met uw
kind(eren) een mooie wens schrijven en de ster daarna in de boom hangen.
Tijdens de kerstvieringen in de kerk zal het opgehaalde bedrag bekend worden
gemaakt. Dit zal op een cheque worden geschreven en door Anneke worden
overhandigd aan de stichting ‘Make a Wish’.
Kerstviering
Op donderdag 20 december gaan alle groepen lopend
naar de Verrijzeniskerk in Reigerskamp voor de
kerstviering. Bij regenachtig weer vragen wij u de
kinderen hier goed op te kleden. Let op: de leerlingen
zijn deze ochtend om 12.00 uur uit.
Kerstdiner
Op dezelfde avond zal het kerstdiner plaatsvinden. De
tijden voor de groepen 1 t/m 3 zijn van 17.00 uur tot
18.20 uur. U kunt uw kind(eren) in de klas weer
ophalen. De tijden voor de groepen 4 t/m 8 zijn van
17.00 uur tot 18.30 uur. Wij vragen u voor deze
groepen buiten op uw kind(eren) te wachten. De
schooldeuren zullen die avond om 16.50 uur open
gaan.
Jarig personeelslid in december:
Meester Stephan is jarig op vrijdag 14 december.
Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde
jaren toegewenst!
AGENDA
woensdag 5 december
donderdag 6 december

donderdag 6 december

maandag 10 december
vrijdag 14 december
dinsdag 18 december
woensdag 19 december

We vieren sinterklaasfeest op school tot 12.30 uur.
De groepen 1 en 2 zijn vandaag vrij, de groepen 3 t/m 8
mogen om 09.30 uur starten op school. De schooldeuren
zijn wel gewoon om 08.20 uur open.
Vandaag komen mensen van Make-a-wish in de groepen
vertellen wat de stichting doet en hoe wij kunnen
bijdrage aan het afscheidscadeau voor Anneke de Jong.
De leerlingenraad vergadert vanmorgen voor de 2e keer
in de teamkamer.
De laatste werkdag van Monique Kaldenbach.
Vanavond vergadert de GMR.
De groepen 5 t/m 8 gaan vandaag schaatsen bij
Maarssen on Ice.
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woensdag 19 december

donderdag 20
december
vrijdag 21 december

De groepen 1 en 2 hebben vandaag showtime, waar
ouders van harte welkom zijn om naar de voorstelling te
komen kijken.
Kerstviering in de Verrijzeniskerk in Reigerskamp. De
kinderen zijn om 12.00 uur uit. In de avond komen de
kinderen terug voor het kerstfeest in de klas.
Vanmorgen om 08.30 uur worden de kerstspullen op
school alweer opgeruimd. Via Digiduif of de
intekenformulieren kunt u zich hiervoor opgeven.
Alle kinderen hebben vanaf 12.30 uur kerstvakantie.

24 december t/m
4 januari 2018

Kerstvakantie.

Wij wensen iedereen sfeervolle kerstdagen, een prettige
jaarwisseling en een heel fijne kerstvakantie!
Graag tot in het nieuwe jaar, op
MAANDAG 7 JANUARI 2019
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