Info

woensdag 27 november 2019

voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Beste ouders/verzorgers,
De decembermaand begint bijna met alle gezellige activiteiten.
Tussen de feesten door wordt er nog serieus gewerkt en bereiden we ons voor op
de adviezen voor de leerlingen van groep 8. Ouders van deze leerlingen
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor het voorlopig adviesgesprek.
We kijken terug op een goede start van het schooljaar en prijzen ons daar
gelukkig mee. Al onze groepen waren bezet en juf Esther vervangt tot de
kerstvakantie in groep Neptunus.
Afgelopen week ontving u van ons een brief van onze bestuurder, Mirjam
Leinders, om uw aandacht en begrip te vragen voor het lerarentekort. We
hebben dit schooljaar tot nu toe één keer aan een groep ouders moeten melden
dat we geen vervanger voor een groep hadden. En ook was de school een dag
gesloten vanwege de onderwijsstaking. In 2020 volgen er nog nieuwe acties. We
blijven aandacht vragen voor het salaris van ons personeel, de werkdruk en het
leerkrachtentekort. We zijn blij met uw steun.
Dansles
De afgelopen 8 weken hebben leerlingen van Aarde, Venus en Jupiter dansles
gekregen. Dit werd verzorgd door docenten van het Nationaal Ballet. Morgen,
donderdag 28 november, zullen de kinderen een voorstelling geven aan elkaar in
de gymzaal. De ouders zijn hierbij van harte welkom. Het begint om 14:15 uur.

Belangrijke data in
december:
●

●

●

●

●
Sinterklaas
Nog heel even en dan is het zover. Op woensdag 4 december komt de Sint onze
school bezoeken. De kinderen moeten op de gewone tijd, om 8.45 uur, op school
zijn. Ouders mogen bij het ontvangst van de Sint aanwezig zijn, maar wij vragen
u om in het oudervak te gaan staan zodat de kinderen alles goed kunnen zien.
Wilt u er aan denken om uw kind(eren) fruit mee naar school te geven? Dank u
wel.
Na schooltijd, om 12.15 uur, is er gelegenheid om op de foto te gaan met Sint en
Piet.
Presentatie Hallo Muziek
Op dinsdag 17 december is de muziek presentatie van onderstaande groepen. U
bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Mars (gitaar) – Pluto (slagwerk) – Neptunus (Slagwerk), start

09:00 uur.

Venus (gitaar) – Aarde (slagwerk) – Jupiter (Slagwerk), start

10:30 uur.
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Kerstdiner
Op woensdag 18 december is het kerstdiner van 18.00 uur tot 19.00 uur. Wij
vragen u om voor dit diner iets lekkers te maken, zodat alle gerechten bij elkaar
een heerlijk diner vormen.
Waar kunt u aan denken? Bijvoorbeeld kippenpootjes,gehaktballen,
worstbroodjes, pannenkoeken of soep. Iets anders mag natuurlijk ook, maar het
liefst zelfgemaakt. Wilt u er wel rekening mee houden, dat de gerechten niet
warm gemaakt kunnen worden!
De gerechten kunnen vanaf 17.50 uur naar de klas gebracht worden en daarna
kunt u op het plein meezingen rondom het vuur. De kinderen gaan om 18.00 uur
naar de klas. Om 19 uur komen zij met de leerkrachten naar de hal, waar u ze op
kunt halen.
Wilt u niet naar huis tussendoor dan bent u welkom in het “Grand Café
Universum” waar u onder het genot van een kopje kofﬁe en iets lekkers kunt
wachten op uw kind.
Donderdag 19 december is er gewoon school (hele dag), vrijdag 20 december zijn
we allemaal vrij.
Wij rekenen weer op een gezellige avond.
Only Friends
In december en januari staan er weer een aantal sportieve activiteiten op het
programma. De kinderen gaan met de juf of meester naar de sporthal. Hierbij het
overzicht:
Vrijdag, 13 december van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Komeet & Mars gaan tafeltennissen, badmintonnen en boogschieten
Vrijdag, 13 december van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Gr.Beer, Maan & Zon gaan tafeltennissen, badmintonnen en
boogschieten
Vrijdag, 10 januari van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Neptunus & Pluto gaan tafeltennissen, badmintonnen en
boogschieten
Vrijdag, 10 januari van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Mars & Komeet gaan tafeltennissen, badmintonnen en boogschieten
Vrijdag, 17 januari van 12.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Aarde, Venus & Jupiter gaan tafeltennissen, badmintonnen en
boogschieten
Vrijdag, 24 januari van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Komeet & Mars gaan handballen en korfballen
Vrijdag, 24 januari van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Gr.Beer, Maan & Zon gaan handballen en korfballen
Vrijdag, 31 januari van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Neptunus & Pluto gaan handballen en korfballen
Vrijdag, 31 januari van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Gr.Beer, Maan & Zon gaan handballen en korfballen

Schoolfruit
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen?
Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .

Spreekuur Pak je Kans
De inloopspreekuren in november/december zijn op:
Vrijdag 29 november en vrijdag 13 december van 8.30 uur tot 11.30 uur.
U kunt hier terecht voor allerlei vragen zoals:
- kom ik in aanmerking voor een laptop voor mijn kind?
- hoe betaal ik het schoolreisje?
- kan het sporten van mijn kind vergoed worden?

Kofﬁeochtenden
In december hebben wij een aantal kofﬁeochtenden op de agenda staan. Op
maandag zullen Judy en Fatiha u ontvangen vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur onder
het genot van een lekker kopje kofﬁe of thee.

2 december: Annelies van het Ouder - en kindteam zal aanwezig zijn om u te
informeren wat zij zoals voor u kan betekenen.
9 december: Knutselen met ouders (voor ons Kerstfeest op school).
16 december: Laatste kofﬁeochtend van dit kalenderjaar.

Ouderbijdrage
Wilt u a.u.b. denken aan het betalen van de ouderbijdrage? Het bedrag van €
50,- kunt u overmaken op rekening NL82 RABO 0329 0499 33 t.n.v. Innoord
onder vermelding van de naam van uw kind. Alleen voor het schoolkamp
vragen wij nog een extra bijdrage. Hierover ontvangt u later nog bericht.
Het is vanaf dit jaar mogelijk om met stadspas op school te betalen. U kunt uw
stadspas vanaf september bij Judy of Philles laten scannen. Een brief over de
ouderbijdrage en de wijze van betalen volgt nog. Meer informatie zal ook tijdens
de kofﬁeochtend met u besproken worden.

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 18 december

De kerstvakantie start op vrijdag 20 december want dan hebben wij studiedag.
Op maandag 6 januari 2020 zien wij de kinderen graag weer op school
verschijnen.
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

