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Kerstdiner
Kerstvakantie
e
1 Schooldag van het jaar 2017
e
2 termijn betaling Vrijwillige ouderbijdrage.
Start project Vroeger (Prehistorie, Grieken en Romeinen)
Start citoafname alle groepen.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:
 Opbrengst Bruna actie
 Sinterklaas
 Nieuwe leerkracht
 Project voeding
 Goede voornemens
 Verzekering beeldscherm iPad
Beste ouders/verzorgers,
Opbrengst Bruna actie:
De Bruna actie heeft €21,66 opgeleverd. Daarvan kunnen wij weer een boek kopen voor onze bibliotheek.
Iedereen bedankt die aan de actie heeft meegedaan.

Sinterklaas:
Met veel plezier kijken wij terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. Het
was even spannend of Sinterklaas onze
school wel zou kunnen vinden. Zijn Pieten waren zo onder de indruk
van de school, dat zij helemaal vergeten waren om Sinterklaas mee te
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nemen. Gelukkig is de Goedheiligman nog goed ter been en wist hij zelf de school te vinden. In de
middenruimte heeft hij gezellige onderonsjes gehad met de peuters, kleuters en ook heeft hij een bezoek
gebracht aan groep Jupiter waar hij werd onthaald met prachtig vioolspel en een dans. De kinderen van de
groepen Mercurius, Mars en Neptunus mochten in de schatkamer van Sinterklaas zelf een cadeautje uitzoeken.
Het was een enorm leuke dag en wij hebben genoten van alle vrolijke gezichten. Wij willen de ouderraad en
alle vrijwilligers, hartelijk bedanken voor de hulp!

Inmiddels is de school in
kerstsfeer gehuld. Het is prachtig geworden.
Nieuwe Leerkracht groep Neptunus:
Vanaf 9 januari 2017 komt juf Anne-Charlotte Lansmig ons team versterken. Op de donderdag zal zij groep
Neptunus les gaan geven. Juf Marcelien zal zich n.l. vanaf januari volledig op haar IB taken richten. Juf Lianne is
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Anne-Charlotte was de afgelopen maanden op donderdag aanwezig in groep Jupiter om ondersteuning te
bieden aan deze groep. Wij zijn haar daar erg dankbaar voor.
Juf Marcelien zal op vaste tijden in de week aan kleine groepen van groep Jupiter en Neptunus instructie geven.
Wij zijn erg blij dat Anne-Charlotte, de moeder van Yob uit groep Mars, ons team komt versterken.

Project voeding:
De afgelopen weken hebben wij in alle groepen
gewerkt aan het project voeding. Dit project hebben
wij gecombineerd met het thema Sinterklaas en de
komende weken met het thema kerst. Het project
wordt afgesloten op donderdag 22 december met een
kerstmaaltijd.
In alle groepen heeft huisarts Sabine Bruinsma van
huisartsenpraktijk Nobelhorst, uitleg gegeven over de
spijsvertering.
De kinderen van de groepen De Maantjes, Mercurius
en Mars hadden een heus restaurant ingericht met zelf
gemaakte menukaarten. Samen met ouders werden er
pannenkoeken en pepernoten gebakken.
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In de groep Neptunus zijn cakejes gebakken waarbij de kinderen hebben gewerkt aan woordenschat, rekenen,
samen werken en Welles Piet ook nog eens geholpen werd.
In groep Jupiter hebben kinderen veel geleerd over voeding en het effect daarvan op ons lichaam en o.a. hun
bloeddruk gemeten.
Op 16 januari starten wij met het project Vroeger (Prehistorie, Grieken en Romeinen). We starten een weekje
later dan in het jaaroverzicht staat aangegeven.
Goede voornemens 2017:
Nog een paar weken en dan starten wij met het jaar 2017. Een mooi moment om terug te blikken op het jaar
2016 en traditiegetrouw over goede voornemens na de denken.
Wij hebben in ieder geval een suggestie voor een goed voornemen. Wij merken de laatste de tijd dat kinderen
steeds later bij school aankomen. Soms is het al 8.40 uur. De lessen zijn dan al gestart en kinderen missen
hierdoor de start van een instructie. Ook geeft het onrust in de groep. Wij willen u dan ook verzoeken om op
tijd te komen zodat wij goed kunnen starten. Ook de leerkrachten hebben zich voorgenomen om hier alert op
te zijn. Natuurlijk begrijpen wij dat er soms oorzaken zijn waardoor het niet lukt om op tijd te komen. Maar als
we met z’n allen hier alert op zijn dan moet het zeker lukken om precies om 8.30 uur te starten!
Kerstviering:
In de bijlage vindt u een uitgebreide brief over de kerstactiviteiten. Leest u die aandachtig zodat u weet wat er
de komende tijd gaat gebeuren en wat er door kinderen meegenomen kan worden.
Wij hebben er nu al zin in!

Verzekering beeldscherm iPad:
Inmiddels hebben een aantal ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de iPad te verzekeren tegen
beeldschermschade. U kunt zich nog steeds hiervoor aanmelden.
Wij hebben met Mobiel Service Centre een afspraak gemaakt dat zij voor een redelijke prijs een verzekering
kunnen aanbieden om de iPad te verzekeren tegen beeldschermschade. Dit is de meest voorkomende schade
bij het gebruik van iPads door onze leerlingen. Voor 2 euro per maand kunt deze afsluiten. Alle info m.b.t. deze
verzekering vind u in bijgaande bijlage.
Wij wensen iedereen een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,

Team Het Universum.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u 23 december.
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