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Kerst
Wat een sfeervolle kerstviering en kerstmarkt!
Alle kinderen hebben gisteren lekker
gesmuld van een heerlijke kerstlunch.
Iedereen had wat lekkers klaar gemaakt.
Ontzettend mooie creaties zijn er gemaakt!
De kinderen hebben deze dag ook een
kerstgym van onze gymstagiaires gehad. Zelfs
onze peuters hebben samen met de kleuters
gegymd.
In de avond was het Kindcentrum open voor
de Kerstmarkt. Heel veel mensen hebben een
bezoek gebracht. Er is voor € 494.30 aan
knutselwerkjes verkocht. De gehele
opbrengst is ten goede voor het nieuwe
‘Groene Schoolplein’. In de zomervakantie
gaan we het plein om toveren.

Jarigen
Van de maand december/januari
14 dec
17 dec
20 dec
21 dec
23 dec
28 dec

29 dec
1 jan
3 jan
4 jan
5 jan
8 jan
9 jan
13 jan
14 jan
21 jan
24 jan
26 jan
31 jan

Hira (PA)
Gino
Anvar
Joey
Keano
Hamza
Tony
Fleur
Demir (PA)
Aveen
Jayden
Julek
Neomy
Justin
Lena (PA)
Beyza
Larsson
Efe
Kadir
Amber
Mete
Emir
Vanessa
Çinar

Van harte gefeliciteerd!!

Welkom in het kindcentrum
Basisschool: De afgelopen weken zijn Dina en Hira bij ons op school begonnen. We wensen hen een hele
fijne schooltijd toe

Kinderopvang: Na de vakantie start Jim bij de babygroep. We wensen hem heel veel speelplezier.

Nieuws van de basisschool

Koffie-uurtje
Iedere maand is het koffie drinken met de directie. In december hebben we gesproken over de volgende zaken:










Programma van de Kijk-Ochtend
Het team gaat zich in het nieuwe jaar oriënteren op groep overstijgend te gaan rekenen. En daarnaast
gaan ze de zelfstandigheid vergroten.
Wijkontwikkelingsplan en ontwikkelingen rondom de kerk.
Zwangerschapsverlof van juffrouw Dieuwertje
In de kerstvakantie wordt de personeelstoilet onder de trap gerenoveerd.
We zijn al begonnen met de formatie voor 2019-2020 (groepsindeling en het aantal leerkrachten)
Leerlingenraad is het subsidieplan voor het ‘Groen Schoolplein’ aan het uitwerken
De aankomsttijd van Sinterklaas klopte niet in de nieuwsbrief en er was onduidelijkheid hoe de kinderen
het zoldercadeautje mochten verpakken
Ouders zouden het fijn vinden als alle leerkrachten wekelijks gebruiken maken van het klassenboek
i.v.m. het huiswerk en het thuis stimuleren

Het volgende koffie-uurtje is donderdag 24 januari om 8.30 uur. Iedereen is van harte welkom in de
personeelskamer!

Wist u dat:
De kinderen van groep 7 en 8 een brief meekrijgen over de indeling van de VO
info-avond in Hofdael.
Juffrouw Nicol start na de vakantie in groep 0/1 i.v.m. het zwangersschapsverlof
van juffrouw Dieuwertje.
We iedereen een fantastisch 2019 wensen!
We de allereerste schooldag van 2019 met iedereen proosten op het nieuwe jaar
op het schoolplein!

Bag2School actie
Dit schooljaar hebben we met de kledingactie al € 368,40 opgehaald! Een ontzettend mooi bedrag wat de
ouderraad gebruikt om de activiteiten van de kinderen nog leuker te maken!
Het gehele jaar door kunt u kledingzakken inleveren. De groene container staat altijd op de speelplaats bij de
ingang van groep 4 t/m 6.

Het Hobbyclub team wenst
jullie alle fijne feestdagen
en een goed 2019.
In het nieuwe jaar hopen wij weer
vogelhuisjes te gaan maken.
De datums van 2019 zijn:
woensdag 9 januari - woensdag 23 januari
woensdag 6 februari - woensdag 20 februari
woensdag 13 maart - woensdag 27 maart
woensdag 10 april - woensdag 17 april
woensdag 8 mei - woensdag 22 mei
woensdag 5 juni - woensdag 19 juni

Contactpersoon van de wijkvereniging:
Noor de Witt Hamer, 040-2065220

Nieuws van het Peuteraanbod

Naar de basisschool
Hira, Lena en Demir hebben afscheid genomen van het peuteraanbod en gaan starten op de basisschool.
Heel veel succes en plezier gewenst.

Kerstfeest
De peuters hebben allerlei knutselwerkjes gemaakt voor het kerstfeest. Sommige daarvan werden op de
kerstmarkt verkocht.
De kerstvieringen op de groep zijn heel gezellig verlopen.
Kerstvakantie is van 24 december t/m 4 januari.
We wensen alle peuters en hun ouders fijne feestdagen en veel geluk voor
2019

Nieuws van de kinderopvang

Nieuws van de babygroep
De afgelopen 2 weken zijn we bezig geweest met thema Kerst. We hebben kerstliedjes geluisterd en erop
gedanst. Ook hebben we veel liedjes gezongen. Voor de kerstmarkt hebben de kindjes geknutseld. Dit vonden
ze erg leuk, lekker kliederen met verf.
Na de kerstvakantie start er een nieuw baby’tje bij ons op de groep. Wij wensen Jim veel speelplezier bij ons.
Namens de babygroep wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar en voor
diegene die vakantie hebben een fijne vakantie!

Workshop animatiefilm maken (voor iedereen!)
Vanaf maandag 21 januari hebben we weer een nieuwe workshop: Animatiefilmpjes maken.
Heb jij altijd al jouw eigen tekenfilm willen maken? In deze workshop word je meegenomen in de
wonderwereld van animatie. Alles wat jij bedenkt is mogelijk! Meer info of aanmelden:
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/animatie-geldrop

Nieuws van de peutergroep
Afgelopen weken hebben we samen met de kinderen genoten van de gezellige kerstsfeer in de groep. Regelmatig
dimmen we de lampen om zo goed de kaarsjes en kerstverlichting te kunnen zien. We lezen ook voor en het
boek van Dikkie Dik met kerst is favoriet.
Door de peuters is er hard gewerkt om spulletjes te maken voor de kerstmarkt bij het Kindcentrum.
Tijn wordt 4 jaar en zal na de kerstvakantie op school beginnen.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen!

Nieuws van de BSO/TeenZ
We hebben een super geslaagde vlogworkshop gehad bij de TeenZ, alle kinderen waren super enthousiast. Bij de
laatste workshop mochten de ouders even komen kijken wat ze allemaal gedaan hebben, dat was af en toe toch
wel even spannend op het podium 🙂
Voor iedereen hele fijne feestdagen toegewenst!

