Belangrijke data Nieuws van de directie
Maand
Do 19 dec

Beste ouders/verzorgers,

Kerstdiner in de
klas17.00 – 18.30

Vr 20 dec
t/m 3 dec

vanaf 12.00
kerstvakantie

Ma 13 jan

MR vergadering

Vr 17 jan

Atelier op school

Di 21 jan

OV vergadering

Vr 24 jan

Atelier op school

Ma 27 jan

Afname Citotoetsen 3 t/m 8

b en 8b

We vieren op onze school een mooie decembermaand en tussen de feesten
door, wordt er in iedere klas flink gewerkt en geleerd. Vanmorgen zag ik een
hele grote kerstboom in een van de kleutergroepen op de mat liggen. De
kinderen hadden deze samen gebouwd, waarbij ze creatief mochten
nadenken en ontdekken welke materialen ze nodig hebben voor de opdracht.
Het was een prachtig resultaat en de stralende snoetjes lieten zien hoe trots de
kinderen waren op zichzelf.
In de hogere groepen zijn de kinderen hard aan de slag met tempo rekenen en
verbeteren van hun eigen scores. De jongere kinderen oefenen en oefenen en
het lezen gaat iedere dag weer een beetje beter. Samen groeien we verder.
Sinterklaas was een groot feest op het plein. Wat ontzettend leuk dat er zoveel
ouders zijn blijven kijken! Grote complimenten voor de prachtige surprises die er
zijn geknutseld. En natuurlijk voor de ouders die onze school zo prachtig hebben
versierd.
In de tijd van krapte zijn we blij dat we erin zijn geslaagd om de juiste vervangers
voor de groep te krijgen. Juf Pien gaat eind januari met verlof. Peter van de
Donk gaat haar vervangen. Juf Marijke is volop aan het re-integreren; gelukkig
kan juf Jessica haar ook na de kerstvakantie blijven vervangen totdat zij volledig
is hersteld.
De leerkrachten van de kleuterbouw zijn vorige week samen bij Reinders
geweest. Samen denken we na over hoe we willen werken in de kleutergroepen
en welk meubilair daar goed bij past. Ook komen er in deze groepen nieuwe
digiborden; ze worden begin januari geplaatst.
’t Kasteeltje zal de peutergroep, die tussen de kleuterlokalen zit, in de
kerstvakantie verhuizen naar het lege lokaal. Zo kunnen alle groepen van ‘t
Kasteeltje bij elkaar zitten.
In de hal staat een grote kerstboom vol speciale wensen, ik hoop dat ze
allemaal uitkomen. Ik wens iedereen een mooie kersttijd toe en een goed begin
van 2020. Een jaar vol geluk, groei, plezier en in gezondheid. Geniet van de
vakantie!
Denise Hassing, directeur

Reminder vuurkorven
Heeft u een vuurkorf? Wilt u deze dan vanaf vandaag op het
schoolplein zetten? Morgen is het kerstdiner op school, dus dan
helpt u ons om het schoolplein er gezellig uit te laten zien. U kunt
zo gezellig een glaasje glühwein of warme chocomel komen
drinken bij ons op het schoolplein.

Denkbeelden
Elke maand staan in de nieuwsbrief weer nieuwe voorbeelden van DenkBeelden. Met behulp van
DenkBeelden maak je van een les een goede les. Een goede instructieles is efficiënt en biedt voldoende
mogelijkheden tot differentiatie en interactie tussen en met leerlingen. Met behulp van DenkBeelden kun je
de leseffectiviteit verhogen en zorg je voor betere leerprestaties bij alle leerlingen.

In de Strik staat altijd een gebeurtenis centraal. Met
de Strik brengen leerlingen oorzaken en gevolgen van
een gebeurtenis in kaart.
Kinderen worden met de Strik gestimuleerd om zelf
informatie uit de tekst te halen en deze te verwerken
in het DenkBeeld.

Even voorstellen
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.
Ik ben Nienke en vanaf half januari ga ik stage lopen in groep
3b, bij juffrouw José. Daar kijk ik erg naar uit.
De laatste jaren speelde ik steeds vaker met de gedachten om
het basisonderwijs in te gaan. Na mijn middelbare school heb ik
echter een andere keuze gemaakt en heb ik mijn bachelor in
Bedrijfskunde gehaald. Vervolgens heb ik zes jaar bij een
uitzendbureau gewerkt als intercedent.
Na deze zes jaar zijn wij als gezin verhuisd naar Dubai. De eerste jaren in Dubai ben ik thuis gebleven voor
onze kinderen, wij hebben drie jongens van 8,6 en bijna 3 jaar. Nadat de jongste ook op de crèche mocht
starten heb ik de knoop doorgehakt en ben ik begonnen met de pabo. Een variant welke ik op afstand,
vanuit Dubai, kon volgen. De laatste jaren heb ik stage gelopen op een Internationale school. Mijn eerste
stage in groep 6 en het laatste jaar in groep 1. Het was een geweldige ervaring.
In de herfstvakantie zijn wij weer naar Nederland verhuisd. Ik kijk er erg naar uit om mijn de rest van mijn studie
in Nederland af te ronden. Ik heb dan ook erg veel zin om te starten in groep 3b en om jullie te leren kennen.

Ik ben Dustin en ik begin in het nieuwe jaar als stagiaire in de bovenbouw.
Met juffrouw Ellen als mijn mentor zal ik bijna elke dinsdag in groep 8b te vinden
zijn.
Ik ben 25 jaar en als bijbaan werk ik bij McDonald’s in Rosmalen als Barista, een
koffie expert. Daarnaast ben ik drummer en hou ik van muziek maken, maar ik
hou ook van gamen en ben ik bezig met mijn eigen Minecraft server.
Als je nog iets wilt weten mag je het altijd vragen, behalve mijn pincode dan…
Alvast een fijne kerstvakantie en tot in het nieuwe jaar!

Handig! Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u heel gemakkelijk doorgeven via het
ouderportaal. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn.
In het ouderportaal kunt u ook alle aankomende studiedagen of roostervrije dagen terugvinden.
Heeft u geen link ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem even contact op met Marco van Bergen of kom even langs
op de administratie. Hier kunt u ook het formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u onder de trap bij de hoofdingang
vinden of op onze site. Vergeet u niet om de broertjes en zusjes op tijd in te schrijven op onze school? Ook het inschrijfformulier kunt u
onder de trap vinden of op de site en kunt u bij Marco inleveren. Via Parro kunt u heel makkelijk uw voorkeuren van privacy controleren.
Hoe u dat moet doen kunt u hier terugvinden. Wilt u wijzigingen doorgeven doe dit bij voorkeur per mail. Alle andere vragen over Parro
worden hier beantwoord.

Hulp gevraagd in de bieb
Onze schoolbieb wordt ‘bemand’ door een aantal moeders en oma's die op dinsdagmiddag en
woensdagochtend de kinderen begeleiden bij het zoeken en lenen van een boek.
Om de continuïteit voor de schoolbibliotheek en dus het leesplezier van de kinderen te waarborgen, zijn wij
dringend op zoek naar ouders, opa's en oma's die willen helpen. De schoolbieb is momenteel geopend op
dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur en op woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur. Andere dagen
zijn natuurlijk ook mogelijk.
Het streven is om de bieb op meerdere dagen te openen zodat de kinderen er vaker gebruik van kunnen
maken. Hiervoor hebben we nog meer hulp van ouders nodig. Wil je weten wat het precies inhoudt, loop
dan op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur of woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur even binnen.
Als u een uurtje in de week over heeft dat u in de bieb wil investeren, dan kunt u contact opnemen met
juffrouw Angelique via het volgende mailadres: a.lausberg@obs-depiramide.nl
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