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30 november 2018

SINTERKLAASFEEST WOENSDAG 5 DECEMBER
En nu op naar 5 december, want dan vieren we natuurlijk FEEST! Ook dit jaar verwelkomen we de Sint en zijn Pieten. Dat doen we aan de pleinkant
van de school, langs de weg. Alle groepen krijgen hun eigen
plek aangewezen, zodat de kleinste kinderen het beste uitzicht hebben op wat er komen gaat.
Het is dan ook de bedoeling dat alle ouders zich achter de
kinderen opstellen, om het zicht niet te belemmeren.
We verwachten de Sint en zijn pieten om ongeveer kwart voor 9 op school
aankomen. Eerst gaan alle kinderen naar binnen om de boel enigszins te
stroomlijnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen ook woensdag nog vanaf 8.10 hun surprise in de
klas brengen. We zijn benieuwd hoe de sint dit jaar op school zal verschijnen. Komt u ook even kijken?

KERSTVIERING OP 20 DECEMBER:
Een officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort. Maar onze kerstviering wordt gehouden in de Nederlands Hervormde kerk van
Bergschenhoek, dus op dorp. De deuren gaan die avond om
18.30 uur open en de viering begint om 19.00 uur.
Het aantal beschikbare stoelen betreft ongeveer 600 stuks. Er
zijn 190 kinderen op school, verdeeld over 135 gezinnen, dus
dat betekent dat er per gezin ongeveer 3 extra gasten mee kunnen komen (zoals ouders, verzorgers, opa’s/oma’s). Dus iets om
rekening mee te houden.
Dit jaar zitten de kinderen niet bij hun ouders, maar als groep bij
elkaar bij de eigen leerkracht.

Agenda:
5 december
20 december
21 december
24 dec-4 jan
11 januari

Sinterklaasfeest
Kerstviering in de kerk
ook gr 5 t/m 8 12 uur vrij.
Kerstvakantie
‘s middags; Createch voor
gr 4 t/m 8

HEEFT U ER NOG OVER NAGEDACHT OM ZICH
OP TE GEVEN VOOR DE CREAMIDDAG? WE
ZOEKEN NOG 4 OUDERS.

Week 49: 3 t/m 7
december 2018

Week 49: 3 t/m 7
december 2018

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Elia en de priesters
van Baal
1 Koningen 18

Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria,
Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56

Koning Achab wil een
mooie tuin hebben
1 Koningen 21

CONTINUROOSTER:
Ondertussen draaien we al weer een
hele periode met het continurooster.
De kinderen lijken er al goed aan gewend te zijn en waarderen hun vrije
tijd na schooltijd. Ons valt op dat
sommige kinderen heel veel eten meekrijgen, aangevuld met groente of
fruit. Sommige kinderen krijgen zelfs
zo veel mee, dat dat echt niet opgegeten kan worden in een kwartier, maar
bij sommigen ook niet in een half uur.
Of zoveel drinken dat het gewoon niet weg te krijgen valt.
We willen u als ouders dan ook verzoeken om in alle redelijkheid
eten mee te geven, een gewone hoeveelheid die ook op te eten valt.
Verder is het niet gewenst om snoepgoed mee te geven. Ik hoop dat
u hier rekening mee wilt houden.
LEGOLEGUE:
Vorige week zaterdag 24 november ging ons Team Eclipse naar de
First Lego League in het RDM Innovation Dock te Rotterdam. Eenspannend toernooi waarbij veel gevraagd wordt op het terrein van
ICT en W&T en samenwerking.
De LegoLegue heeft als thema dit jaar de Ruimtevaart en alle problemen die dat met zich mee kan brengen. Ons team had zich geconcentreerd op het opruimen van ruimtepuin en daar ook een presentatie over gegeven. De kinderen hebben het geweldig gedaan en kregen allemaal als beloning een lego-medaille.
Wij willen Katelijne van Dijk, moeder van Floortje in groep 6, hartelijk bedanken, want zij heeft zich geweldig ingespannen om dit tot
een succes te maken. Zij heeft hulp gehad van onze beide ICTstagiaires Simon en Jefta, dus ook dank aan hen.
En meester Robert heeft ook een belangrijke coördinerende rol vervuld. Kortom; het was een goed team. Iedereen bedankt.
Zo hebben we veel geleerd om volgend jaar in praktijk te gaan brengen, want de inspiratie is er en we hopen dan volgend jaar weer mee
te doen.
Vanmiddag mag Team Eclipse hun demonstratie bij het Open Podium
laten zien aan de kinderen.

SCHOOLFONDS 20182019
Aan het begin van dit
schooljaar heeft u een brief
ontvangen met het verzoek
om uw vrijwillige ouderbijdrage ten bate van het
schooljaar 2018-2019 te
voldoen. De bijdrage bedraagt dit schooljaar
€ 35,00 per kind. Dit geld
wordt gebruikt om activiteiten te organiseren die helaas niet door de overheid
worden vergoed. U kunt
daarbij denken aan sinterklaas-, kerst-, en paasvieringen, excursies, musische
vorming, de sportdag etc.
Wij zien € 35,00 per leerling
als een minimum bedrag, u
begrijpt dat een hogere bijdrage van harte welkom is!
Wij verzoeken u vriendelijk
om de bijdrage voor uw
kind(eren) over te maken
op rekeningnummer
NL94 RABO 0106 6420 06
onder duidelijke vermelding
van schoolfonds 2018/2019
en de naam van uw kind
zoals uw kind op school
bekend is en de groep van
uw kind(eren).
De bijdrage is als volgt berekend naar het aantal kinderen dat per gezin bij ons
op school zit:
1. kind
€ 35,00
2. kinderen € 70,00
3. kinderen € 105,00
4. kinderen € 140,00
Wij vertrouwen op uw medewerking en verzoeken u
vriendelijk om uw bijdrage
zo spoedig mogelijk over te
maken.

WIST U DAT…………………….

Er voor de kinderen van groep 7 en 8 op 16 januari 2019 een scholenmarkt wordt georganiseerd? Hou de datum en de krant in de gaten.

Het oudertevredenheidonderzoek 2 weken lang open staat om ingevuld te worden? Wij rekenen op uw medewerking.

Het schoolfruit volgende week bestaat uit: sinaasappel, peer en meloen?

Meester Robert donderdag opnieuw vader is geworden? Deze keer van een zoon en hij luistert
naar de naam Kris. Alles is goed gegaan en wij feliciteren meester Robert en zij vrouw Hester
van harte.
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

