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Kanjers van de maand uit groep 5/6
Kyani is uitgekozen om kanjer van de maand te worden
en daar zijn we trots op!
Wij vinden het volgende van haar:
❖ ze luistert goed naar alle leerkrachten
❖ ze is aardig en helpt anderen
❖ ze kan goed paardrijden
❖ ze speelt niet de baas
❖ ze is rustig

Dec/jan

❖ je kunt haar vertrouwen

Datum

Wie

Wat

24 dec –
4 jan
31 dec

Allen

Kerstvakantie

❖ ze is dapper

Juf Wendy

Jarig

❖ ze kan goed springtouwen

16 jan

Allen

❖ ze is lief

21 jan

Groep 5/6

Koffieochtend met de
directie 8:30 tot 9:00 uur
Voorstelling

23 jan

Allen

❖ ze doet goed mee met de les

31 jan

Ouders

Start Nationale
Voorleesdagen
Oudervereniging
vergadering 19:30 uur

❖ ze speelt met iedereen en iedereen mag meedoen
❖ ze is bijna nooit boos

❖ ze pest geen andere kinderen en lacht niemand uit
❖ ze doet niet zielig
❖ ze is slim en gaat goed vooruit met lezen
❖ ze kan goed tekenen

Nieuwe leerlingen
Op 3 december is Koen 4 jaar geworden en bij ons op
school gestart in groep 1. Hij is het broertje van
Femke uit groep 6. Op 29 december wordt Daan 4 jaar
en hij zal na de kerstvakantie ook starten in groep 1.
Na de kerstvakantie verwelkomen wij Steyn in groep
5, hij heeft al één dag kennis gemaakt met de groep.
Wij wensen hen allemaal heel veel plezier bij ons op
school.

Geboren
Op 27 november heeft Isabella uit groep 8 een
broertje gekregen. Hij heet Raphael.
Wij wensen de familie heel veel geluk met de kleine!

Van de oudervereniging
Sinterklaas kwam in een voor sommige ouders wellicht
nostalgische auto aan op 5 december, een oranje
Citroën Méhari. En terwijl de Sint het schoolplein
opgereden werd, haalden de Pieten halsbrekende

toeren uit op rolschaatsen. Inmiddels is het
Sinterklaasfeest alweer achter ons en zijn de
kinderen (en ouders) bezig zich voor te bereiden op
het kerstfeest.
Tijdens de laatste vergadering van de OV is ter
sprake gekomen dat er op dit moment nog een
ongewoon laag aantal ouderbijdragen binnengekomen
is. Wellicht hebben sommigen dit op de planning staan,
wellicht is het sommigen ontschoten. Daarom bij deze
nog even een reminder. De bijdrage is noodzakelijk
voor het kunnen organiseren van activiteiten voor de
kinderen, dus wij hopen dat alle ouders bereid zijn om
de bijdrage te betalen, dan wel hiervoor ondersteuning
aan te vragen.
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt,
hebben de kinderen hopelijk genoten van hun
kerstdiner en hebben de ouders elkaar hopelijk
gevonden bij de borrel, terwijl de kinderen aan het
diner zaten. Het bestuur van de OV wenst iedereen
fijne feestdagen en een heel goed 2019.
De volgende reguliere OV-vergadering staat gepland
op dinsdag 31 januari om 19:30 uur in de teamkamer.
Ouders zijn van harte welkom om de vergadering bij te
wonen.
Sponsoring door Welkoop Soest
De kinderen uit groep 5/6 hebben afgelopen woensdag
bollen in de voortuin gepoot. Op facebook staat
hierover een leuk bericht. De firma Welkoop Soest
heeft twee zakken van 70 liter potgrond bij ons
bezorgd en deze hebben we gebruikt om de borders
mooi mee af te dekken. De borders zijn nu winterklaar!
Wij bedanken de kinderen uit groep 5/6, onze sponsor,
hulpouder Claudia en meester Ben voor hun bijdrage.
Wij zullen in het voorjaar het resultaat via foto’s aan
jullie presenteren.
Renovatie van onze school
De voorbereidingen zijn achter de schermen in volle
gang. De renovatie wordt in drie fasen uitgevoerd. De
eerste fase is de grootste klus. Dit betreft de hele
bovenverdieping, het deel van groep 3/4 tot en met de
speelzaal en de personeelskamer. Waar nu groep 7/8
zit tot en met de directiekamer wordt in de 2 e fase
gerenoveerd. Fase 2 zal rond de zomervakantie gereed
zijn. Dan is het boven helemaal gerenoveerd en kunnen
de groep 5 t/m 8 hun vaste plek innemen. De andere
groepen blijven op hun tijdelijke plek. In de derde
fase verhuizen groep 1/2 en groep 3/4 naar hun
nieuwe plek met daarnaast het leerplein met podium en
schoolbibliotheek. De directiekamer blijft op dezelfde
plek en kan na de 3e fase weer in gebruik genomen

worden. De verwachting is dat alles eind 2019
afgerond is. De kinderopvang van Bink blijft het hele
jaar 2019 op dezelfde plaats waar het nu zit. In de
derde fase verhuist de kinderopvang naar het nieuwe
deel richting de speelzaal. Het achterste deel van
onze school (waar nu de kleuters zitten tot en met de
kinderopvang) wordt na de 3e fase teruggegeven aan
de gemeente en is het aantal vierkante meters
aangepast aan ons huidige leerlingaantal. Wij
verwachten dat de eerste fase van de verbouwing in
de voorjaarsvakantie kan starten. Dit betekent dat er
een interne verhuizing gaat plaatsvinden voor onze
leerlingen en team. Wij zijn al aan het opruimen, zodat
wij zo min mogelijk de spullen meerdere malen door
onze handen hoeven laten gaan. Wij moeten alles zelf
inpakken, maar het wordt voor ons verhuisd door een
verhuisbedrijf. De collega’s zullen een aantal ouders
zelf op tijd benaderen voor hulp bij het inpakken.
Tijdens de koffieochtend met de directie op woensdag
16 januari om 8:30 uur tot 9:00 uur zal ik de plannen
verder toelichten en zijn de tekeningen ter inzage.
Vrijwilligers bedankt!
Wij willen alle vrijwilligers die bij onze school
betrokken zijn bedanken voor hun hulp in 2018.
Speciale dank voor Emma, Jeanne en Els. Zij zijn onze
vaste vrijwilligers en zijn voor onze leerlingen en team
zeer waardevol. Ook vele ouders/verzorgers zijn zeer
betrokken bij de school en willen wij bedanken voor
alle klussen die in 2018 gedaan zijn. Van rijden naar
uitjes tot en met het versieren en opruimen van de
school. Wij hopen dat we ook in 2019 weer op jullie
kunnen rekenen en wensen iedereen een gezond en
succesvol 2019!

Oproep om oude tennisballen te doneren
Tijdens de pauzes wordt er intensief gespeeld met o.a.
tennisballen. Helaas raken ze makkelijk zoek en
daarom doen wij via deze nieuwsbrief een oproep. Wie
kan ons aan oude tennisballen helpen? Graag doneren
aan onze school, zodat we hiermee fijn kunnen
hockeyen en tennissen op het schoolplein.

Terugblik op het bezoek bij ‘t Vaarderhoogt
Vrijdag 14 december zijn de kinderen van groep 1/2
naar ‘t Vaarderhoogt geweest.
Daar hebben we naar de dieren gekeken en zelfs baby
konijntjes mogen aaien!
Door het dorpje gelopen, heerlijke broodjes gebakken
bij het kampvuur en warme chocolade melk gedronken.
Daarna weer terug naar school waar iedereen weer
lekker warm kon worden!
Het was een fijne ochtend!

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
hele fijne kerstvakantie en een mooi nieuw jaar!
Anja Luitjes

