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Agenda



25 november
Kunsten groep 3 en 4
5 december
Sinterklaas op school




22 december
Kerst in de Kerk
23 december
Continurooster (tot 14.00



uur) waarna kerstvakantie
6 januari 2017
Start nieuwe jaar

Regel van de maand december
“Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal
vriendjes zijn.”
Vorige maand was de regel
“Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je
geen problemen”.
Plusklas TOPteam tweede in landelijke finale
Begin oktober deed de plusklas mee aan de SlimmerIQuiz; een quiz vol uitdagende opgaven, georganiseerd door Mensa.

Gedicht
Sinterklaas heeft van Piet vernomen,
dat ze op de KB van nieuwbouw dromen.
Helaas duurt het nog wel even,
maar daar kan iedereen mee leven.

Kaj, Jiska en Jesse wonnen de klassenronde en
mochten op 9 november de plusklas vertegenwoordigen in de Scholenstrijd in Zoetermeer. Ook
de Scholenstrijd werd door dit TOPteam gewonnen. Daarom mochten ze woensdag 16 november
naar de landelijke finale in Amsterdam!

Er wordt door de kinderen hard geleerd
en door leerkrachten goed gepresteerd.
De sfeer is heel gezellig en bijzonder fijn,
welk kind zou niet op de KB willen zijn?
Ga zo door! Dat is mijn advies dit jaar,
de schouders er onder, met elkaar!
De Sint brengt jullie graag een mooi cadeautje
via de ouderraad of via een lootje.
“Een hartelijke groet aan ouder en kind.
Ik zie jullie graag op 5 december”, aldus de

Sint
Aankleding
De school is al helemaal in Sinterklaassfeer en ziet
er heel gezellig uit. Hartelijk dank aan de commissie!

Er deden 23 teams mee in deze finale. Dit keer
waren de opdrachten niet "makkelijk en moeilijk",
maar vooral heel moeilijk! Er werd dan ook geconcentreerd overlegd, gepiekerd, gerekend, ontworpen en beredeneerd.
Groot was de verrassing toen tijdens de prijsuitreiking de namen "Jesse van Woudenberg, Jiska Eijpe
en Kaj van der Krans" werden genoemd bij de
tweede prijs! Alle drie de toppers kregen een tas
vol mooie spellen.
Kaj, Jiska en Jesse: Gefeliciteerd! Wij zijn supertrots op jullie!
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Minimaregeling
De gemeenteraad heeft besloten om de minimaregelingen uit te breiden. Wellicht komt u nu ook
in aanmerking. Het aanvraagformulier en alle informatie vindt u op de website van de gemeente:
www.waddinxveen.nl/minimaregelingen
De aanvraag kan uitsluitend met behulp van uw
DigiD worden ingediend, vóór 31 december 2016.
Bijbelrooster
Onderbouw
Week 48: Weer bijeen (Genesis 43 t/m 47).
Week 49: Johannes, boodschapper van de vrede
(Lucas 1, 5-25; 57-58).
Middenbouw
Week 48: Een lastig probleem (Genesis 45 en 46).
Week 49: Een bijzondere taak voor Zacharias
(Lucas 1, 5-25 en 57-80).
Bovenbouw
Week 48: Twee volken in één land (Genesis 45 en
46).
Week 49: Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-25 en
57-80).
Kerstkaarten
De trend vanuit de vorige jaren is, dat kinderen
op school kerstkaarten uitdelen aan een selecte
groep klasgenoten. Dat vinden wij geen goede
ontwikkeling. Wij willen u daarom vragen om de
kerstkaarten op de privéadressen door de brievenbus te doen. Postbode spelen is leuk! En op
school voorkomt het tranen en scheve gezichten.
Dat is minder passend bij de kerstgedachte ;-)
Wij rekenen op uw medewerking!

Herstel juf Lida
Juf Lida (groep 1/2) is met succes geopereerd. De
chirurg is tevreden over het resultaat. Het inwendige litteken is echter nog erg kwetsbaar. Tot de
kerstvakantie mag Lida niets tillen en kan dus nog
niet gaan werken. Zij zal de komende weken echter wel op arbeidstherapeutische basis met enkele administratieve werkzaamheden op school gaan
beginnen. We wensen haar een verder spoedig
herstel toe.
Vanuit de MR-vergadering d.d. 8 november
Financiële commissie
De jaarrekening 2015/2016 en de begroting
2016/2017 zijn besproken. Met een paar kleine
aanpassingen zijn deze goedgekeurd.
Nieuwbouw
Tijdens iedere MR vergadering staat de nieuwbouw op de agenda. In de vorige nieuwsbrief zijn
de laatste ontwikkelingen beschreven. Vanuit de
MR is aangegeven dat de ouders zich zorgen maken over de verkeersveiligheid. Onze directeur zal
dit punt onder de aandacht blijven brengen bij de
projectgroep.
De MR vindt dat er tot nu toe te weinig communicatie over de nieuwbouw is geweest en dat er
meer informatie beschikbaar moet komen. Aan de
projectgroep zal ook gevraag worden snel met
meer informatie voor de ouders te komen.
Kwaliteitsbevordering
De opzet en voortgang hiervan zijn besproken en
verwacht wordt dat de eerste resultaten met de
CITO M toetsen zichtbaar zijn. Deze worden in
maart met de MR besproken.
Naschrift:
De werkgroep ‘klankbord onderwijs’ is voor u als
ouders relevant. Naast drie leerkrachten willen wij
graag een ouder vragen om mee te denken en een
verbinding te vormen naar andere ouders. Er
wordt overdag vergaderd. Opgave onder vermelding van uw motivatie bij de directeur. De medezeggenschapsraad zal een gemotiveerde keuze
maken bij meerdere aanmeldingen.
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