Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

donderdag 19 december 2019

\

Beste ouders/verzorgers,
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Een kleine terugblik en een blik
vooruit. Wat gaat zo’n schooljaar snel. Het is alweer bijna kerstvakantie.
Donderdag 19 december nemen we afscheid van juf Esther van groep Neptunus.
Na de kerstvakantie is juf Josien weer helemaal aanwezig. We danken juf Esther
voor de samenwerking en waren heel gelukkig dat ze bij ons in kon vallen in deze
tijden van personeelstekort. We wensen juf Esther veel plezier en succes op de
nieuwe school.
We wensen u en uw gezin fijne dagen en voor 2020 veel geluk en gezondheid!
We zien elkaar weer op maandag 6 januari 2020.
Team Universum
Sinterklaas
Op woensdag 4 december bezocht Sint met twee Pieten onze school. Met de
bakfiets kwam de Sint onze school bezoeken. De groepen en leerkrachten kijken
terug op een gezellig ochtend met elkaar.
Presentatie Hallo Muziek
Unit 3 en 4 hebben afgelopen dinsdag een presentatie muziek gehouden. Er
werd gitaar gespeeld en getrommeld. Het was leuk om te zien hoe goed de
kinderen meededen. Het was ook leuk om te zien dat veel ouders naar school
waren gekomen om de presentaties te bezoeken. Hallo Muziek blijft het hele jaar
bezig en aan het eind van het jaar is er weer een presentatie.
Kerst
Wij kijken terug op een gezellige avond. In alle groepen is lekker gegeten en veel
ouders bezochten ons ‘Grand café’.
We willen u heel hartelijk danken voor al het lekkers wat u voor de kinderen
heeft verzorgd. Mede dankzij u is de kerstavond zeer
geslaagd.
Techlab Bredero
Met onze bovenbouwgroepen mogen we het Techlab
van Bredero bezoeken. De groepen Aarde, Jupiter en
Venus krijgen daar een woensdagochtend les in de
nieuwste technieken.

Belangrijke data in
december:
●

●

vrijdag 20
december
studiedag, alle
kinderen vrij.
kerstvakantie 21
december t/m 5
januari 2020.

Belangrijke data in
januari:
●
●

maandag 6 januari
start school.
woensdag 15, 27
januari en 12
februari bezoek
Techlab unit 4

Only Friends
In 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, 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 januari/februari zijn op: Maandag 13 januari, maandag 27
januari en maandag 10 februari 2020
Let op: De spreekuurdagen zijn gewijzigd van vrijdag naar maandag!
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 januari 2020 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.
Maandag 6 januari - Goede voornemens!
Maandag 13 januari - Ouderkindadviseur met Annelies van der Maat
Maandag 20 januari - Oudertevredenheidspeiling met Pien Verburg, directeur
Maandag 27 januari - Nog niet bekend

Ouderbijdrage
Wilt u a.u.b. denken aan het betalen van de ouderbijdrage? Het bedrag van
€ 50,- kunt u overmaken op rekening NL60 TRIO 0788795295 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 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.

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 29 januari 2020

Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

