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kerststukje maken
kinderen ’s middags vrij
’s avonds kerstviering
alle kinderen vanaf 12:00 kerstvakantie
eerste schooldag van 2017

Matthias Jaiden Hendriks
Oeds Jan Heida
Emma Harteveld
Jesse van der Hout
Jorick van Breda
Lieke van der Heide
Rutger van der Heide
Jorik van der Velde

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 50
Lucas 1:39-56 ‘Maria en Elisabet’
Lucas 1:57-66 ‘Geboorte van Johannes’
Lucas 1:67-80 ‘Lofzang van Zacharias’
Week 51

Lucas 2:1-14 ‘Geboorte van Jezus’
Lucas 2: 15-20 ‘Herders als getuigen’

We

Kerstfeest op school
Op donderdag 22 dec. vanaf 18:30 uur
zullen we starten met de kerstviering op
school. Niet iedereen start op die
tijd. Een ieder krijgt nog een aparte
uitnodiging met de tijden. Het thema
voor de kerstviering van dit jaar is:
‘Achter de sterren aan’. Waarin de
groepen 5 t/m 8 een prominente rol
zullen krijgen. De kinderen zijn de middag vrij zodat dan de viering voorbereid kan worden.
Goed gedaan
In deze periode is de mogelijkheid om in de klas (één van) de zes
lessen te herhalen. De afgelopen tijd zijn er de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
- Wennen
- Samen één groep
- Het verschil tussen een plagerijtje, plagen en pesten
- Opkomen voor jezelf
- Blij met jezelf
- Samen spelen en werken
Na de kerstvakantie zal er aandacht besteedt worden aan het antipestprotocol. Het is goed dat kinderen hiervan op de hoogte zijn.
Dit kan in de bovenbouw vrij letterlijk overgebracht worden, in de
onderbouw wordt dit op aangepast niveau verteld. antipestprotocol
(inloggen kan met de bekende code)
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Agenda
woensdag 21 dec.
donderdag 22 dec.
donderdag 22 dec.
vrijdag 23 dec.
maandag 9 jan.
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Kerststukje maken
Alle kinderen (gr 1 t/m 8) gaan op woensdag 21 dec. een
kerststukje maken. We vragen u om dan het volgende aan uw kind
mee te geven.
-kaars met bakje
-versiering
-tuingroen (klimop, conifeer
en ander groen. Graag extra
zodat we van elkaar kunnen gebruiken.
-kinderen vanaf gr 5 een snoeitang
Dezelfde dag worden de kerststukjes
mee naar huis genomen.
Fusie PCBO Smallinger e.o.
Ook het laatste orgaan, het ministerie van onderwijs middels de
fusietoets, heeft haar instemming verleent aan de fusie van onze
vereniging met PCBO Smallingerland. Dit houdt in dat we per 1
januari 2017 onder de vleugels van de nieuwe vereniging verder
zullen werken. We zien uit naar een goede samenwerking en een
ontwikkeling binnen een professionele cultuur.
Juf Fardau met zwangerschapsverlof en haar vervanging
Juf Fardau zal vanaf vandaag 8 december met zwangerschapsverlof gaan. Dit betekent dat ze tot en met de meivakantie niet op
school zal zijn en weer op maandag 1 mei mag beginnen.
Nu hebben we Grieta Bakker uit Ureterp bereid gevonden om de
taak op maandag en dinsdag van Fardau over te nemen. Zij zal
samen met Baukje, die de overige dagen oppakt, de lessen voor
groep 3/4 verzorgen.
Hiermee zijn niet alle uren van Fardau ten volle benut, vandaar dat
we op zoek zijn gegaan naar een onderwijsassistent. Na een
gesprek en positieve referenties hebben we onderwijsassistent
Ashok Dijkstra uit Raard (bij Dokkum) gevraagd de leerkrachten
van groep 3/4 te assisteren op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend.
We denken hiermee een goede voortzetting van het onderwijs
voor de kinderen van groep 3 en 4 te kunnen bieden.
Tosti-dag
dinsdag 13 december gr 1/2
dinsdag 20 december gr 3/4
dinsdag 10 januari
gr 5/6

Voor de kerstviering hebben we nog
een aantal bouwlampen nodig. Met
statief is handig. Graag een mailtje
als u één beschikbaar heeft (op wo.
21 dec.) Zet u ook even de naam
erop? algemeen@votumnostrum.nl

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 december
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Sinterklaasfeest
Wat een geweldige entree van de
Sint en een gezellig ontvangst door de kinderen en
ouders van de peuteropvang,
It Twaspan en Votum Nostrum.
Fijn dat op zo een positieve
manier het Sinterklaasfeest kon
worden gehouden.

