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Agenda
5
Sintviering op school
13
MR-vergadering
17
presentatie MuziekRoute
20
Kerstviering
21
vanaf 12 uur vrij
24 dec – 8 jan Kerstvakantie
Het grote Sinterklaasfeest!
Het is bijna 5 december. Dat is natuurlijk
een bijzondere dag. Sinterklaas met zijn
Pieten komen dan weer op bezoek bij de
Schakel.
De kinderen worden al om 8.15 uur op het
schoolplein verwacht.
De Sint arriveert met zijn Pieten rond 8.30
uur. Natuurlijk zijn ook de ouders welkom.
Let wel: Op het plein zal aangegeven staan
waar elke groep mag staan. De ouders
worden geacht achter de kinderen te staan
Zo kunnen onze jongste leerlingen de Sint
en Pieten ook goed zien en verstaan.
De kinderen worden lekker verwend en
hoeven geen fruit en geen brood mee te
nemen.
De schooldag is zoals gebruikelijk om 12.15
uur afgelopen.
We gaan er een fijne feestdag van maken.
Kerstviering
Dit jaar is het thema van Kerst ‘open armen’.
We zamelen met elkaar eten en kleding in
voor de voedselbank in Overvecht. Op
woensdag is er aan het einde van de ochtend
een viering in de Stefanus. We hopen dat
zoveel mogelijk ouders daarbij kunnen zijn!
Op donderdag is er in de avond een diner in
de klas. U hoort na 5 december meer van
ons!

Muziekroute
Maandagmiddag 17 december vindt de
jaarlijkse kerstpresentatie plaats van de
MuziekRoute. De kinderen van de groepen 3
t/m 8 laten horen wat ze de afgelopen tijd
geleerd hebben.
De presentatie is in de hal en speelzaal van
onze school en staat onder leiding van de
muziekdocenten.
Groep 3 t/m 5 zit om 13.30 uur klaar om te
beginnen.
De groepen 6 t/m 7 zijn te horen vanaf 14.00
uur.
De ouders van de kinderen zijn natuurlijk
van harte welkom om naar de kinderen te
luisteren. Zorgt u ervoor dat u op tijd binnen
bent!

Vanuit de MR
In de MR-vergadering van
november
hebben
we
gesproken over de begroting
van de school. Daar waren nog een aantal
vragen over, die doorgestuurd zijn naar het
bestuur. In onze volgende vergadering
komen we hierop terug.

Nieuws van het peutercentrum
Na 5 december starten we
met het thema Kerst. In de
laatste
week
voor
de
kerstvakantie houden we op
beide groepen een kerstetentje met
kinderen en ouders. De kinderen krijgen
hierover nog een brief mee.
Verder hebben we een nieuwe collega op de
groep, ze zal zich even voorstellen:
Mijn naam is Myrthe Slegt, ik ben 31 jaar en
ik woon samen met mijn vriend in Leidsche
Rijn. Na bijna een jaar werkzaam geweest te
zijn als invalkracht bij Spelenderwijs
Utrecht, werk ik nu voor vast op de Schakel.
Ik vind het super leuk om kinderen te zien
groeien in hun ontwikkeling. Ik werk op de
maandag, dinsdag en woensdag. Ik heb heel
veel zin om aan de slag te gaan!

Vuurwerk
Vuurwerk
mag
verkocht worden door
ondernemers met een
speciale
vergunning op 29, 30
en 31 december.
Het
vuurwerk
mag
alleen op 31 december
vanaf 18:00 uur tot 1
januari
2:00 uur ’s nachts afgestoken
worden. Als men zich niet aan deze
afspraken houdt, valt het afsteken van
vuurwerk onder het strafrecht en wel onder
de noemer: MISDRIJF.
Ook op school heeft het meenemen van
vuurwerk consequenties!
Vuurwerk (zelf het hele kleine) of
rookbommetjes mee naar school betekent
schorsing! Iedere schorsing wordt bij de
medezeggenschapsraad, het schoolbestuur
en bij afdeling leerplicht gemeld.
Halt
In de maand december is er veel aandacht
voor vuurwerk en vernielingen rond de
jaarwisseling. Het bureau Halt heeft op onze
school aan de leerlingen voorlichting over de
verschillende overlastsituaties rond deze
tijd gegeven.

Gevonden voorwerpen
Beneden bij Ron staat een grote doos met
gevonden voorwerpen. Is uw kind iets
kwijt? Dan kunt u daar eens in kijken. We
bewaren de spullen tot de Kerstvakantie.
Klusmiddag
Zaterdag 26 januari a.s. wordt er vanaf
14.00 uur een klusmiddag voor vaders en
kinderen gehouden. Noteert u deze datum
alvast in de agenda?
In de nieuwsbrief van januari volgt meer
informatie hierover.
Aan het einde van het jaar
We zijn al weer bijna aan
het einde gekomen van
2018. We willen dit moment
gebruiken om alle ouders te bedanken voor
hun inzet! Misschien bent u mee gegaan met
een klasse-uitje of de zwemles. Misschien
heeft u gereden. Of was u actief in een
commissie. Bedankt voor de hulp!
We wensen alle ouders en kinderen een
prettig Kersfeest en een heel gezond en
gelukkig nieuwjaar!
We zien elkaar weer op woensdag 9 januari
2019.
Het team van CBS De Schakel wenst u:

