Belangrijke
data:
● Donderdag 5 december
● Woensdag 18 december
● Vrijdag 20 december

Sinterklaas op school
Kerstviering op school
Leerlingen groep 1 en 2 vrij
Leerlingen van groep 3 t/m 8 om 12.00
uur vrij

Sinterklaasfeest
Op donderdag 5 december brengt SInterklaas een bezoek aan de
Kohnstammschool. Het is de bedoeling dat we een deel van het welkom
in school vieren. Dit mede vanwege de persoonlijke omstandigheden van
enkele collega’s. U bent van harte welkom om het welkom van Sint in
school mee te vieren.
Sinterklaas zal met zijn Pieten alle groepen bezoeken, maar brengt vooral
een uitgebreid bezoek aan de groepen 1 t/m 4. Kinderen in de groepen 5
t/m 8 maken elk een surprise en een gedicht. De surprises worden al op 4
december meegenomen naar school. We kunnen dan alvast eens kijken en genieten van alle
surprises die zijn gemaakt.
MR nieuws
We hadden maandag 18 november een vergadering van de MR. Hier
hebben we nog even teruggeblikt op de opening van het Stammbos.
Verder is de begroting besproken, de gezondheid van juf Ada, het afscheid
van 2 collega's. De vervanging in groep 5 is ook aan de orde geweest. Er
zijn 2 juffen Kim en Merel die juf Joke en juf Esther vervangen. Verder
hebben we het over Parro gehad en wat we ervan vonden (gebruiksgemak
e.d.). Hierbij kwam ter sprake hoe grootouders zich nu als vrijwilliger
moeten opgeven. Dit kan alleen via de ouderhulplijst als de ouders dit
doorgeven.
Als laatste punten zijn de schoolontwikkeling en de schoolresultaten besproken en de
begeleiding arrangementen. Bij Kind op 1 kan nog wel ambulante begeleiding aangevraagd
worden, maar geen uren meer voor de onderwijsassistent, vanwege de oplopende kosten.
De MR ouderleden hebben hier wel hun zorgen over geuit.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de MR, neem dan contact op met Jeroen van de
Merwe of Bregje Goovers.
Inlooptijd
Veel ouders maken gebruik van de inlooptijd om ‘s morgens de leerlingen in de klas te
brengen en een activiteit met hun kind te doen. Er komen echter ook steeds
meer leerlingen in de klas zonder vader of moeder. Het is de bedoeling dat
deze leerlingen buiten blijven tot de bel gaat. Aan ouders die gebruik willen
maken van het inloopmoment het verzoek om iets met
zoon of dochter te doen in de klas: Werk van de leerling bespreken,
puzzel maken, leestekst doornemen, proefwerk bekijken, .... Dit ter
herinnering en om de inlooptijd zinvol te houden.

Samen zingen
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn in Het Gasthuis gaan zingen. Het publiek
kende de meeste liedjes nog een zong actief mee. Het was een gezellige middag
waar ook de nodige Sinterklaas-traktaties werden aangeboden.
Kerst op school
In de winkels, in de stad, op de radio is kerst al volop te zien en te horen. Op school wachten
we tot Sinterklaas is vertrokken. Wel heeft u op de kalender kunnen zien dat we op
woensdag 18 december het kerstfeest op school vieren. Tevens vermeldt
de kalender dat de leerlingen van groep 1 en 2 op 20 december heel de
dag vrij zijn en dat de andere leerlingen op vrijdagmiddag 20 december
om 12.00 uur vrij zijn.
Ook dit jaar willen we weer gezellig met de kinderen op school eten en u
vragen of u een lekker hapje wilt maken voor het kerstdiner. De
kerstkalender om aan te geven wat u wilt maken hangt vanaf maandag 9
december bij de deur van de lokalen.
Onderwijsleermateriaal en vraagbaak
Onze leverancier van schoolmaterialen biedt de mogelijkheid om te kijken of zij hulp kunnen
bieden bij wensen die u heeft, problemen die u ervaart in relatie met het schoolaanbod of de
opvoeding. Het informeren over deze optie is zeker niet met de bedoeling, dat u hier gebruik
van maakt. Als school hebben we hier wel voordeel bij. Maar deze informatie is vooral
bedoeld om u op de hoogte te brengen van wat deze leverancier wellicht voor u heeft. Kijk
eens naar Heutink voor thuis als u meer wilt weten en doe het niet.
https://heutinkvoorthuis.leaddyno.com/affiliate/content
Activiteiten in en om school
In september is aan ouders en leerlingen gevraagd wat hun wensen waren ten aanzien van
vrijetijdsbesteding na schooltijd. Er hebben 66 leerlingen en 6 ouders een formulier ingevuld.
Leerlingen hadden vooral behoefte aan knutselen/tekenen, sporten en koken. Deze wensen
kunnen worden verwezenlijkt met ondersteuning vanuit de (groot)ouders. SMWO zorgt voor
middelen en ondersteuning. Zijn er (groot)ouders die het leuk vinden om één of meerdere
middagen een knutsel-, teken-, sport- of kookactiviteit met ondersteuning vanuit het SMWO
voor zijn of haar rekening te nemen? Geef dit door aan de groepsleerkracht of meester Wim.
(Lees ook bijlage: Wensen & behoeften Kohnstammschool).

