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Website
Al enkele maanden is onze nieuwe website in de lucht. Er is geprobeerd om een duidelijk
beeld te geven van waar we als school zoal mee bezig zijn.
Regelmatig wordt de agenda bijgesteld en het blokje ‘nieuws’ geactualiseerd.
We realiseren ons heel goed dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden
worden overwogen en opgenomen als daar voordelen uit gehaald kunnen worden.
Het zou ook zomaar kunnen dat u als ouder daar ideeën over heeft of wat van vindt.
Voel u uitgenodigd om dat aan te geven!! De website is immers bedoeld als snel
communicatiemiddel. Relevante info en een aantrekkelijke lay-out zijn daarom belangrijk!!

Kerstviering
Overmorgen is het zover: het kerstfeest wordt gevierd!!
Herinnert u zich de oproep van een aantal weken terug nog?? We kunnen nog meer
gebruiken dus…………
De kerstwerkgroep is al volop bezig met de voorbereidingen van de kerstviering op
donderdag 18 december a.s.
We willen jullie alvast vragen of jullie ons kunnen helpen aan de volgende zaken voor de
workshops:
-

Grote, hoge, glazen potten (bv. van de appelmoes of spaghettisaus etc.)
Groen (takjes, dennenappels etc.) voor het maken van kerststukjes. Als je hier
materiaal voor hebt dan graag mailen naar bianca@snackproductsbv.nl
Kerstversiersels zoals balletjes, engeltjes, lintjes etc.

U kunt de materialen meegeven aan uw kind en in laten leveren bij de groepsleerkracht.
Er worden om 18:30 geen brigadiers ingezet!

Oproep ouderraad
In de ouderraad worden veel essentiële, ondersteunende taken verricht. Deze zijn belangrijk
om een aantal activiteiten die veel, speciale of specifieke voorbereiding en ondersteuning
vragen te kunnen blijven organiseren. 2 Leden hebben aangegeven te willen stoppen met de
ouderraad. Natasja Klein Zieverink en Manon Römelingh hebben zich jarenlang verdienstelijk
ingezet èn hun kinderen gaan richting het einde van hun basisschooltijd. Graag zien we beide
plekken opgevuld met 2 enthousiaste ouders die een aantal jaren de ouderraad komen
versterken.
Voor nadere info kunt u zich wenden tot de secretaris van de ouderraad:
Dhr. Maik de Klein, tel. 0493-689555 of per mail: m.klein28@chello.nl.
Continurooster
Het continurooster is een aardig ingeburgerd onderdeel van de schooldagen.
Alle loopt zoals het loopt maar is af en toe wat extra aandacht voor het ‘consumptiebeleid’
nodig.
Een aantal zaken valt op:
 Kinderen hebben het ritme goed te pakken
 Meestal zijn de lunchpakketje qua hoeveelheid prima gevuld
 Sommigen hebben erg uitgebreide en ongezonde ‘toetjes’ bij zich die vanuit het
oogpunt van gezonde voeding beter weg gelaten kunnen worden. Een stuk fruit
voldoet prima
 In dat zelfde kader, constateren we dat het meegenomen drinken soms het karakter
heeft van ‘zoet met prik’ i.p.v. ‘gezond zonder suiker’
 De pauzetijd en -activiteit blijkt in de meeste situaties te volstaan
 De eindtijd van 14.30 uur geeft veel ruimte voor andere taken en zaken
Op de schoolkalender is in deze periode de eerste evaluatie van het continurooster
geagendeerd.
Na bijna 4 maanden zijn we aan het continurooster gewend en is er waarschijnlijk een goed
beeld ontstaan van de voor en nadelen ervan.
Als bijlage bij dit Zoeklicht (per mail) treft u een kort vragenlijstje aan waarop u
uw op- en aanmerkingen betreffende het continurooster kunt aangeven.
Graag ontvangen we dat ingevuld retour bij de leerkracht(en) van uw oudste kind of per mail
via roy.vandenreeek@prodas.nl.

