Mededelingenblad voor de ouders nr. 4 d.d. 24 november 2016
Sinterklaas is weer in het land……….
Hierbij nog wat belangrijke data over Sinterklaas voor wat onze school
betreft:
Donderdag 1 december
Donderdag 1 december
Donderdag, vrijdag 1 en 2 december
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december

Inleveren surprises groep 5 t/m 8
Pietenmiddag groepen 3
Pietengym groepen 3 t/m 8
BEZOEK VAN SINT AAN SCHOOL
Speelgoedochtend kleuters

Alle kinderen beginnen maandag 5 december op het schoolplein bij het hoofdgebouw. We
zouden het fijn vinden als iedereen op tijd op het schoolplein is. De groepen 5 hebben op
deze dag geen schoolzwemmen.
Kerstviering
De kerstviering zal dit jaar op woensdag 21 december van 18.00 u. – 19.00 u. zijn.
In de afgelopen jaren bleek de viering voor de peuters en de kleuters wel een erg lange zit,
tevens was de Verrijzeniskerk eigenlijk te vol.
De viering in de kerk is alleen voor de groepen 3 t/m 8 en hun ouders/verzorgers ( 2 per
gezin).
Voor de peuters en de kleuters zullen we op woensdagochtend 21 december in de gymzaal
een kortere bijeenkomst houden rondom het kerstverhaal.
Hier kunnen helaas geen ouders bij aanwezig zijn. Er worden foto’s
gemaakt en via de website gelinkt.
Nadere informatie volgt nog, maar we wilden de datum van de
kerstviering nu alvast met u delen, zodat u er in uw agenda rekening mee
kunt houden.
Donderdag 22 december beginnen we de dag met een kerstontbijt.

Herinnering voor de tussen schoolse opvang:
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Als u ervoor kiest om per dag te bepalen of uw kind overblijft, moet uw kind vóór 09.00 uur die
dag aangemeld zijn. Als uw kind niet tijdig is aangemeld, kan het die dag niet overblijven.
Komt uw kind onverwacht niet naar de overblijf? Vóór 09.00 uur ’s morgens kunt u dit
aanpassen in het portaal van DeTafelVan.
De strip wordt dan weer netjes aan uw saldo toegevoegd. Deze verantwoordelijkheid ligt bij
u als ouder, compensatie achteraf is niet mogelijk.
Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking!
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Kom je ook kliederen?!
Zondag 27 november is er weer Kliederkerk in de Tarcisiusschool (Margrietstraat 15)
Hoe ziet het programma eruit?
Van 16.00-17.00 zijn er allemaal sportieve en knutselactiviteiten te doen.
Daarna wordt tussen 17.00-17.30 het verhaal verteld over een enorme boot, Noach en een
heleboel dieren en we zingen wat liedjes.
Om 17.30 is er een warme maaltijd voor iedereen. (Je kunt natuurlijk ook een deel van het
programma meedoen)
Iedereen is welkom en Kliederkerk is speciaal leuk voor (groot)ouders
met hun (klein)kind(eren)
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Wil je meer weten?! Mail naar Anoeska: a.debonte@pkn.nl of kijk op
Facebook: Kliederkerk Rotterdam.
Kliederkerk is een initiatief van Hill en de Oranjekerk.
Kwaliteitsonderzoek onder ouders, leerkrachten en leerlingen.
We zien dat al heel veel gezinnen het kwaliteitsonderzoek hebben ingevuld.
42% van de gezinnen hebben een vragenlijst ingevuld.
Ons streven is om een response te krijgen van minimaal 60%.
Mocht u nog even 15 minuutjes over hebben dit komende weekend zouden wij het fijn
vinden dat u ons aan de 60% score kunt helpen.
Alvast heel veel dank.

Groep 4b winnaars fotowedstrijd.
Groep 4b deed begin oktober mee met de bodemdierendagen
2016. Gewapend met een zoekkaart gingen we op zoek naar
bodemdieren. Via de website van de bodemdierendagen
hebben we doorgegeven welke bodemdierensoorten we
hebben gevonden en hoeveel. Daarnaast heeft groep 4b een
foto ingestuurd van deze activiteit voor de fotowedstrijd en......
We hebben de 1e prijs gewonnen van de Fotowedstrijd voor de
Bodemdierendagen 2016!
De website van de Bodemdierendagen is de moeite waard.
www.nioo.knaw.nl
Belangrijke data.
Zondag 18 december:
Woensdag 21 december:
Woensdag 21 december:
Donderdag 22 december:
Vrijdag 23 december:
24/12 t/m 8/1:

Kerst-in
Kerstviering kleuters en peuters in de ochtend
Kerstviering gr3 t/m 8, 1800-1900 uur
Kerstontbijt
lesvrije dag
Kerstvakantie

2

