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Activiteitenkalender in december
Start van de Kerstvakantie!
Bezoek van de dominee

Terugblik naar de kerstavond
We hebben gisteren een hele fijne kerstavond gevierd
met elkaar. De kerstviering in de aula was met het
schimmenspel van de kinderen heel mooi.
De gezongen liedjes waren goed geoefend en alles bij
elkaar was het een mooie “kerstsfeer”.
Daarna hebben we met elkaar gegeten van het eten
wat iedereen van thuis had meegenomen en wat was
het allemaal heerlijk.
We willen iedereen heel erg bedanken voor het
mogelijk maken van deze avond. Met name de SR
heeft erg goed haar best gedaan, met alle
versieringen en hulp op de avond, maar ook alle
ouders die iets lekkers hebben gemaakt.
De kerstavond was op de Groen een groot succes,
waar we heel tevreden op terug kunnen kijken!

Op de website zullen meer foto’s verschijnen!
Bezoek van de dominee
Op 13 januari komt dominee Paul van Dijk in iedere
groep een kijkje nemen.
Behalve dat hij zich komt voorstellen, is het de
bedoeling is dat hij in iedere groep iets meer vertelt
uit onze methode Kind op maandag.
We hebben afgesproken dat hij van vakantie tot
vakantie één keer in elke groep komt.
Over hoofdluis
Een paar weken geleden zijn alle kinderen
gecontroleerd op hoofdluis. We zijn toen geschrokken
hoeveel kinderen hoofdluis hadden. Alle ouders zijn
vervolgens gebeld, met de vraag om met spoed hier
iets aan te doen.

Gelukkig waren er vorige week al minder kinderen
met hoofdluis, ook toen is er gecontroleerd. Weer zijn
toen deze ouders benaderd.
Eergisteren zijn weer alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis en gelukkig kunnen we nu aangeven dat we
bijna hoofdluis-vrij zijn.
Bij een paar kinderen zijn nog een paar neten en
luizen gevonden.
Hoofdluis is een hardnekkig probleem en vraag om
een langdurige behandeling.
Als u in de afgelopen paar weken gebeld bent willen
we u vragen om zeker nog een week door te gaan met
het goed kammen van uw kind.
SR verkiezing
Wij gaan weer zoeken…
We willen nieuwe SR leden vinden voor nu en voor
straks.
In januari zullen we een profielschets opstellen, zoals
u dit ook in de schoolgids kon lezen.
We willen nu alvast vragen of een SR-plek iets voor u
kan zijn.
Afscheid van juf Yvonne
Het woord “afscheid” is eigenlijk helemaal niet van
toepassing bij juf Yvonne. Er gaat wel een
verandering plaatsvinden.
Na de vakantie zal juf Yvonne niet meer de
onderwijsassistente zijn in de onderbouw van de
school, dit zal juf Diony gaan doen. Zij is de afgelopen
weken al op maandag bij de kleuters geweest.
Juf Yvonne zal andere taken gaan doen.
Sinds kort hebben wij een paar kinderen die niet of
nauwelijks Nederlands spreken, waaronder twee
kinderen die via een gezinshereniging uit Eritrea en
Syrië zijn gekomen.
Juf Yvonne gaat deze kinderen verder begeleiden in
hun ontwikkeling en hier zijn wij maar wat blij mee!
Voor in uw agenda: Op 26 januari zal juf Yvonne
feestelijk afscheid nemen, ook van alle ouders.
Hoe dat er uit komt te zien, kunt u in januari lezen!

Het team van de Groen wenst u nu alvast hele fijne
Kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar!!
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