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ALGEMEEN
Agenda
11 december
17 en 18 december
19 december
21 december

MJW nr. 8
Audit door Diane Butter
kerstviering 17.00-19.30 uur
kerst-in; kinderen om 12.15 uur vrij

Tandartsbus voor het gebouw op:
Woensdag 12 december
Maandag 17 december
Vrijdag 14 december
Woensdag 19 december

Verjaardagen januari
Dag
2
4
5
5
5
8
9
13
14
14
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
25
26
26
27
31
31

Naam
Renske van den Hoek (2012)
Ruben van Heck (2007)
Tys van Els (2014)
Ize van Rooij (2012)
Sjors van Uden (2013)
Sofie van Hoorn (2008)
Janne Loeffen (2012)
Abel Dawit Meakele (2010)
Bas de Vocht (2014)
Guus van Zandvoort (2009)
Jaylin Bakker (2007)
Lotte van der Leest (2007)
Lotte Kerkhof (2011)
Niels Ykema (2008)
Bo van der Linden (2008)
Kaat van der Linden (2008)
Sanne van den Heuvel (2010)
Anna Lenting (2013)
Julia Lenting (2013)
Meghan Kuijpers (2011)
Sem van Erp (2013)
Lynn Bui (2007)
Sarah van de Veerdonk (2009)
Cemmy van Rijn (2009)
Liselotte Hendriks (2007)
Fabiënne Wesel (2014)

Groep
3
8
1-2A
3
1-2B
7
3
4
1-2B
5
8
8
4
8
7
7
5
1-2B
1-2A
4
3
8
5
6
8
1-2A
1
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Audit
Op maandag 17 en dinsdag 18 december wordt er op onze school een audit uitgevoerd.
Het doel van de audit is ons inzage te geven in onze sterke en minder sterke onderdelen binnen de
school.
Diane Butter is een externe deskundige die de opdracht heeft gekregen van ons bestuur alle 31
scholen tegen het licht te houden.
Diane zal verschillende klassen bezoeken, in gesprek gaan met de intern begeleiders, leerkrachten
en de directeur. Ook zal ze geruime tijd met leerlingen spreken en uiteraard ouders.
Na deze dagen zal Diane haar bevindingen en aanbevelingen in januari aan ons terugkoppelen.
Wij zijn blij met Diane’s komst, het is goed om te horen wat een deskundige van onze school en
onderwijs vindt.
Een verslag van de conclusies van Diane wordt gepubliceerd in de MJW in de loop van januari
2019.

Kerstviering
Op woensdag 19 december vieren wij Kerst op de Bogaard.
De kinderen zijn vanaf 17.00 uur welkom en kunnen via de hoofdingang naar
binnen.
In de klaslokalen geniet elke groep van het diner. De intekenlijst voor deze hapjes
wordt door de ouderraad verzorgd; zie het stukje ‘Informatie kerstbuffet’
hieronder.
Om 18.00 uur gaan we naar de gymzaal voor de viering. Daarbij zijn de ouders ook welkom.
Om 18.15 uur zal de gezamenlijke viering beginnen. Wij vragen ouders van de groepen 1 t/m 6 hun
kind(eren) na afloop in de groepen op te halen. U kunt dan meteen uw schaal /spullen meenemen.

Kerstactie ‘Een steentje bijdragen’
Binnen onze school zijn wij actief met De Vreedzame School. Een onderdeel van de methode is:
‘een steentje bijdragen’.
Wij vinden dit een mooie kerstgedachte en willen ook in deze donkere dagen een steentje
bijdragen aan de mensen in onze gemeenschap die het minder hebben.
Wij willen stil staan bij gezinnen waarbij het niet vanzelfsprekend is dat er een vol gedekte tafel
klaar staat met Kerst.
Daarom vragen wij u vanaf 12 december een donatie in de vorm van een voedselprodu ct, dat uzelf
makkelijk kunt missen, in de daarvoor bestemde dozen te stoppen. U kunt denken aan: rijst, pasta,
macaroni, spaghetti, soep in blik, pannenkoekmeel, kerstkransjes, een klein kerstbrood, houdbare
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melk en afbakbroodjes. Let op dat het product verpakt is en dat er een houdbaarheidsdatum op de
verpakking staat.
U vindt de doos centraal in de hal bij de groep 1-2B. Op elke doos staat de naam van de groep.
Ook zal er in elke groep gesproken worden over wat de voedselbank in Nederland inhoudt.
Wij hopen dat iedereen een steentje zal bijdragen.

Informatie kerstbuffet
woensdag 19 december 17:00-18:15 uur
Op woensdag 19 december hebben alle kinderen een gezamenlijk kerstbuffet in de groep. We
willen u vragen om hier (samen met uw kind) iets lekkers voor te maken. Voor groep 1 t/m 6 hangt
er vanaf dinsdag 11 december een hapjeslijst op de deur van het lokaal. Hier staan suggesties op,
maar u mag ook eigen ideeën invullen. Voor groep 7 en 8 ontvangt u deze lijst per mail of app van
uw klassenouder. U kunt aan uw klassenouder doorgeven wat voor hapje u gaat maken.
Een aantal praktische zaken:
- Graag de hapjes uiterlijk om 17.00 uur in het lokaal brengen.
- Warme hapjes indien mogelijk al warm.
- Graag alles op een eigen schaal voorzien van de naam van
uw kind. Deze neemt u na afloop van de kerstviering weer
mee naar huis.
- Vanwege de bereiding in de klas (veiligheid) hebben we
tosti’s niet op de lijst staan.
- Voor drinken wordt gezorgd.
- We geven als school graag een goed voorbeeld en willen u daarom vragen om de aantallen op
de hapjeslijst aan te houden. We gooien liever geen eten weg, de hapjes komen dan mee terug
naar huis.
Informeer bij uw leerkracht of klassenouder of er kinderen in de groep zijn met allergieën en waar
u dan op moet letten.
Bedankt en veel plezier met de voorbereiding!
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Kerst-in en kerstvakantie
Op vrijdag 21 december vindt de kerst-in plaats. Alle kinderen gaan dan creatief aan de slag om iets
in de kerstsfeer te maken. Indien een groep hulp nodig heeft, dan wordt of bent u daarvoor
benaderd door de klassenouder of leerkracht. Om 12.15 uur zijn de kinderen vrij en start dus de
kerstvakantie. Wij wensen u alvast fijne kersttijd toe en een goede jaarwisseling!

Oproepje
Reservekleding
Bij de kleutergroepen missen we nog wat reserve jongensondergoed en jongensbroeken. Wie
heeft er nog wat kleding over waar niets meer mee wordt gedaan? Dan is deze kleding welkom bij
één van de kleuterjuffen.

Stoffen en wol
Heeft u thuis nog restanten stoffen en wol? Dan zijn deze erg welkom voor creatieve activiteiten
(o.a. de kerst-in) op onze school. Het mogen zowel kleine stukjes als grotere stukjes stof zijn. Zelfs
ook lappen van oude kleding waarvan u denkt dat ze gebruikt kunnen worden bij stofverwerking.
Heeft u wat over, dan graag inleveren bij Linda van der Voet.

Spelletjes blijven liggen
Na de spelletjesmiddag van 16 november zijn er enkele spelletjes blijven liggen. Mist u nog een of
meerdere spelletjes, vraag er dan naar bij juf Desiré van groep 1-2A.

Nieuws uit de groepen:
Groep 5
Archeoloog op school
Er was 21 november 2018 een archeoloog op onze school. Ze heette: Marie France.
Ze vertelde allerlei dingen over archeologie. Ze vertelde over opgravingen en ze liet zien hoe ze de
spullen die ze had gevonden schoon kon maken:
Met een kwastje en een tandenborstel. En ze heeft ons geleerd om met scherven een potje in
elkaar te zetten met schilderstape. Het was best wel moeilijk, maar het lukte toch.
Het waren best veel potten.
Ze had een mooie presentatie en veel plaatjes.
Moos en Emma uit groep 5
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Informatie van derden
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