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In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
- De agenda
- Het vakantierooster
- Actie schoenendoos
- Het Sinterklaasfeest
- Evalueren met ouders en kinderen
- De Kerstviering
- Nieuwe naam
- Diverse nieuwtjes
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Agenda : de belangrijkste data  dit schooljaar
dinsdag 5 december
: sinterklaasviering
dinsdag 12 december
: ouders, gelieve rekening te houden met staking!
maandag 18 december
: kerststukjes maken
donderdag 21 december
: Kerstviering
vrijdag 22 december
: kinderen vrij
maandag 8 januari
: Alpha studiedag (kinderen vrij)
dinsdag 6 februari
: studiedag team (kinderen vrij)
7 t/m 15 februari
: 10 minuten gesprekken
vrijdag 16 maart
: pannenkoekendag
donderdag 29 maart
: Paaslunch
vrijdag 20 april
: Koningsdag
week van 4 juni
: schoolkamp en schoolreisjes
vrijdag 22 juni
: studiedag team (kinderen vrij)
week van 25 juni
: 10 minuten gesprekken
woensdag 4 juli
: musical en afscheid groep 8
donderdag 5 juli
: spelletjesdag
vrijdag 6 juli
: opruimdag (kinderen vrij)
De a
 genda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd.
De l aatste agenda is altijd leidend.

Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 25/12 - vr 05/01
ma 19/02 - vr 23/02
vr 30/03   - ma 02/04
ma 23/04   vr 04/05
do 10/05  – vr 11/05
ma 21/05
ma 09/07 – vr 17/08

Actie Schoenendoos
Op dinsdag 28 november konden we 67 mooi versierde en gevulde dozen naar het
inleverpunt brengen.
Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze actie. Zo kunnen we voor kinderen die het
veel minder hebben dan onze kinderen een beetje licht brengen in hun leven!
Het Sinterklaasfeest
Dinsdag 5 december is het weer zover……….
Sinterklaas komt met zijn pieten naar de Wemeldingse scholen.
’s Morgens bezoekt hij de Hoeksteen.
Natuurlijk willen wij er ook bij zijn als hij aan komt varen.
Dit jaar is dit weer op het sluisplateau bij Juno en Bom Dia.
De school begint die morgen gewoon om 8.30 uur.
De kinderen van groep 1 t/m 8  lopen met hun juf of meester vanaf school naar de sluis,
waar Sint en zijn pieten rond 9.15 uur zullen aankomen.
Als u het leuk vindt de intocht bij te wonen kunt u naar het sluisplateau komen, waar de
locoburgemeester Jon Herselman Sinterklaas zal verwelkomen. In een optocht lopen we
weer terug naar school.
De groepen 1-2 en 3-4 krijgen ’s morgens Sint en zijn pieten op bezoek in de klas.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest verder in hun eigen klas
met surprises voor iedereen.
De schooldag duurt ook op 5 december gewoon tot 14.00 uur.
Evalueren met ouders en leerlingen
Op vrijdag 15 december, direct na schooltijd, evalueren we graag de ateliers waar de
leerlingen de vrijdagmiddagen aan gewerkt hebben. Graag doen we dat met de ouders
die onze iedere vrijdag op een fantastische manier hebben geholpen!
Dus vragen we jullie allemaal die vrijdag wat langer op school te blijven. Het doel is om
samen ateliers te verbeteren, zodat we in het voorjaar een nog beter aanbod hebben!
Met de leerlingen organiseren we een evaluatiemoment op dinsdag 19 december. De
kinderen kunnen dan ook meepraten over de ateliers en daarnaast kunnen ze hun zegje
doen over het ICT onderwijs in de groepen. Vanuit alle groepen (1 t/m 8)  worden twee
leerlingen uitgenodigd. Betreffende ouders krijgen komende week een berichtje met het
verzoek of hun kind die dag wat langer op school mag blijven.
Jarigen in December
In de maand december zijn er geen jarige kinderen
Verkeer
Op 20 en 21 november werd de verlichting van de fietsen gecontroleerd. Bijna alle
fietsen werden goedgekeurd. Waar verlichting ontbrak werd er verlichting aangebracht

(sponsor ANWB) en lege batterijen werden ook vervangen. Dus als het goed is kunnen
alle kinderen weer veilig op pad in deze donkere tijd van het jaar.
Kerstviering
Op donderdag 21 december vieren we met de kinderen en u het jaarlijkse kerstfeest.
Om half 6 eten we met de kinderen op school. Daarna wandelen we in optocht naar de
Maartenskerk om daar met ouders en andere belangstellenden samen het blijde nieuws
van Kerst te vieren.
Alle belangstellenden worden om half 7 in de kerk verwacht. Na de dienst is er nog wat
te drinken voor iedereen. Daarna gaan we lekker vakantie vieren.
Vrijdag 8 december krijgen de kinderen een brief mee waarin we u vragen ook iets te
maken voor de kerstmaaltijd voor de klas van uw zoon/dochter.
Nieuwe naam
Op 1 januari a.s. is het zover, dan zijn we officieel samen met Nobego en daar hoort een
nieuwe naam bij. De nieuwe naam wordt ALBERO, openbaar en christelijk onderwijs in de
Bevelanden.
Albero is Italiaans voor het woord boom, met alle bijbehorende symboliek.
Op 8 januari wordt de nieuwe huisstijl gepresenteerd. Iedere school houdt de eigen stijl
en het eigen logo en natuurlijk de eigen identiteit.
Diverse nieuwtjes
Na de kerstvakantie is de BSO niet alleen na school op de Hoeksteen, maar zal ook de
voorschoolse opvang plaatsvinden het het lokaal van Kibeo aan de Bierweg.
Vanaf nu willen we leerlingen niet meer op het dak laten klimmen om bijvoorbeeld ballen
te halen. De risico’s zijn veel te groot. Dit is ook afgesproken met de andere gebruikers
van het gebouw. Het wordt met de leerlingen in de klas besproken. Advies: balspelletjes
waarbij de bal wat minder hoog gaat….
Sfeerbeeld van de ateliers op vrijdagmiddag.

