Belangrijke data:
● 3 december
● 5 december
● 20 december
● 20 december
● 21 december

Pietengym in het Omnium
Sinterklaas op school
Geen schoolzwemmen
Kerstviering
Groep 1+2 vrij. Groep 3 t/m 8 vanaf 12 u.

Het continurooster en de evaluatie
We zijn nu al geruime tijd 5 gelijke dagen op school. Vorig jaar hebben we u toegezegd dat
we dit zouden evalueren. We hebben als collega’s gesproken, er is aan de vrijwilligers een
vragenlijst voorgelegd en alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben aangegeven hoe zij het
vonden. Ook u als ouder heeft de mogelijkheid gehad om te reageren op de enquête. Er zijn
28 reacties ontvangen. De gegevens die u en de leerlingen hebben aangeleverd, hebben we
verwerkt en voorgelegd aan de MR.
Als er belangstellenden zijn die willen weten hoe er gedacht wordt over het continurooster,
dan kunnen zij de overzichten van de enquêtes inzien.
De korte samenvatting is dat bijna iedereen tevreden is over de huidige schooltijden. Enkele
opmerkingen: we missen van een vrije middag, het is een korte lunchtijd, graag gelijke
eindtijd met andere scholen en eerdere eindtijd levert voor mij een probleem op.
Met onze ervaringen van het team tot nu toe en de evaluatie gaan we in januari toch nog een
aantal aanpassingen doen om het 5 gelijke dagen model nog beter te laten functioneren o.a.
om het minder druk te maken op het plein tijdens de pauze.
We willen het 5 gelijke dagen zo houden maar lesdagen eindigen om 14.05 uur. We willen de
pauze inkorten en spreiden. Inkorten omdat de pilot met CIOS studenten is stopgezet en we
het actief bewegen onder leiding van deskundigen niet kunnen uitvoeren en het toch best
een lange pauze is voor sommige leerlingen. Spreiden vanwege het grote aantal leerlingen
op het plein. Door de pauze in te korten, kunnen we nu ook gespreid naar buiten, dus is het
op het schoolplein minder druk. Er zijn groepen aan het eten en groepen buiten, maar dat
wisselt. Gezien de aanpassing in de CAO betreffende werk- en rusttijden is het nu mogelijk
dat leerkrachten ook tijdens de lunchpauze buiten zijn met de eigen groep. Na de eindtijd
van school 14.05 u. hebben de leerkrachten verplicht 30 minuten pauze. Gesprekken direct
na schooltijd zijn dan niet meer mogelijk. De MR heeft ingestemd met de aanpassing van de
schooltijden vanaf januari 2019.
Ouderraad
De ouderraad is op zoek naar een penningmeester. Na jaren
van dienst heeft Femke Tamminga aangegeven het stokje te
willen overdragen. Femke, ook via de nieuwsbrief hartelijk
dank voor je inzet, accuratesse en toewijding namens de
leerlingen en leerkrachten van de Kohnstammschool.
Als u interesse heeft om penningmeester van de ouderraad
te worden, neem dan contact op met meester Wim. Heeft u
interesse om lid te worden van de ouderraad, neem contact
op met school of een van de huidige leden en woon eens
vrijblijvend een vergadering bij.

Welkom
Een woord van welkom voor Rosa-Lynn van Dinther en
Ros Bloem. Rosa-Lynn is deze week begonnen in groep 7
en Ros vorige week in groep 2. We hopen dat beide
leerlingen zich spoedig thuis zullen voelen op de
Kohnstammschool. We wensen hen een fijne en leerzame
tijd bij ons op school.
5 december SINTERKLAASFEEST
Op woensdag 5 december bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten onze school.
Om 8.30 uur verwelkomen we hem op het schoolplein. Ouders zijn van
harte welkom om te blijven kijken als Sinterklaas aankomt. We willen u wel
vragen om achter de kinderen te gaan staan zodat iedereen het goed kan
zien.
De kinderen hoeven op 5 december geen eten en drinken mee te nemen
voor de pauze. Wel is het de bedoeling om net als anders hun lunch mee te
nemen. De schooltijden blijven hetzelfde als anders. Wij wensen iedereen
een gezellig sinterklaasfeest!
De groepen 5 t/m 8 maken surprises. Het is de bedoeling om de surprise op
maandagochtend 3 dec mee naar school te nemen. Graag de naam van het kind op de
onderkant zetten. Alle surprises worden in de hal neergezet zodat iedereen ze tot woensdag
kan bewonderen in onze ‘surprise tentoonstelling’ Komt u ook een kijkje nemen na
schooltijd?
Kerst op de Kohnstammschool
Op de schoolkalender is terug te vinden dat we kerstviering hebben op donderdag 20
december.
Sinterklaas moet nog naar school komen, maar toch alvast informatie over de kerstviering.
Het rooster is dan afwijkend van wat u gewend bent. De kinderen zijn om 12.00 u. vrij en de
schooldeuren openen weer om 17.15 u. We beginnen dan met een kerstdiner op school. Na
6 december zult u bij de diverse klassen een kerstmenu wensenlijst van de leerlingen uit
deze groep aantreffen. Wij verzoeken u vriendelijk er 1 wens af te
scheuren en klaar te maken voor het kerstdiner. De ouderraad is er deze
avond zeker ook voor de ouders. Zij verzorgen vanaf 18.45 u. een
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Omstreeks 19.00 u. komen de kinderen naar buiten. Zij zullen u verder in
de kerststemming brengen. Als er ouders zijn die individueel of
gezamenlijk een kerstverhaal, gedicht, lied of anderszins willen laten
horen: u bent van harte uitgenodigd uw bijdrage kenbaar te maken. Als u
ouders op een andere wijze willen laten genieten van de kerstsfeer: laat
het weten.
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrijdag 21 december vrij. Voor
de andere leerlingen eindigt het schooljaar 2018 om 12.00 u. op
21 december.
Hoera, van harte!
Juf Lisanne heeft een dochter! Liz is dinsdag geboren: gezond, weegt 3400 gram en
is al 53 cm groot. Met moeder, kind en vader gaat het goed! Veel geluk samen.

Hulp
Vorige week kwam er een vrijwilligster op school met een bijzonder tijdschrift. In het blad
“Uitzicht” kunnen mensen die het financieel niet breed hebben zich informeren betreffende
mogelijke ondersteuning die er is. Het gaat om praktische tips, goedkope en lekkere
gerechten, maar ook over financiële tegemoetkomingen en regelingen van de
gemeenschappelijke regeling “De Bevelanden”. U kunt dit blad op school vragen en digitaal
lezen:www.grdebevelanden.nl/magazine
Leerlingenraad
Afgelopen maandag hadden we de tweede vergadering. De
leerlingenraad wil graag een prullenbak tussen de pannakooi
en de houtsnipperbak. We willen ook een grotere GFT bak
(groente, fruit en tuinafval bak), omdat hij steeds erg vol is als
we fruit krijgen op school.
We hebben plannen om bordjes met regels te maken voor de
pannakooi. Dat gaat de leerlingenraad vertellen in de groepen. Hiervoor hebben we een
verdeling gemaakt wie wat gaat doen.
Namens de leerlingenraad: Bjarne en Redouan.

Kennismakingslessen
Vanaf 29 november is het voor de leerlingen van deze schooljudo
scholen mogelijk om 4 weken 'Na Schooljudo Lessen' te volgen op
donderdag van 17.00-18.00 uur in het Omnium. Dit jaar gieten we
het in een speciale vierweekse kennismakingscursus.
Kinderen die vorig jaar schooljudo hebben gevolgd mogen, indien er ruimte is, ook
aansluiten. Voor vragen kunt u contact opnemen met: o6 22310714 of mailen naar:
pim@judogoes.nl

Pietengym
Maandag 3 december is het zo ver! De Sint is weer in het land en dat betekent dus ook dat
de pietengym-middag steeds dichterbij komt.
Om 11.45 uur worden de kinderen verwacht op het plein voor het Omnium. Zij zullen dan
worden opgehaald door CIOS pieten, die de kinderen meenemen voor een leuke spel- en
sportmiddag! Omdat het thema Sinterklaas is, zullen er spellen zijn zoals over het dak klimmen,
pakjes in de schoorsteen gooien en allerlei andere spellen. Het belooft een actieve en plezierige
middag te worden! Om 14:00 uur kunnen de kinderen in de hal weer worden opgehaald.
Dit jaar zijn er geen kleedkamers beschikbaar voor de pietengym. Graag willen wij u verzoeken om te
zorgen dat de kinderen al

in sportkleding naar het Omnium komen. In de hal zal de

mogelijkheid zijn om van

schoenen te wisselen. De kinderen blijven heel de

middag in dezelfde hal

waar zij dan ook hun spullen kunnen laten.

