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GGD Spreekuur
Pietenspeurtocht groep 5
Groep 1 tm 4 Sintdag in de klas
Groep 5 tm 8 surprise in de klas
MR vergadering
Nieuwsbrief
’s Ochtends Kerstviering
Kerstvakantie

Kerstviering
De viering zal plaatsvinden op vrijdagochtend 21
december.
De ochtend zal onder meer bestaan uit een surpriseact van de leerkrachten, een gemoedelijk gevarieerd
ontbijt en een spel waarbij de kinderen aan hun lot
worden overgelaten. Ook zullen de leerlingen hun
creatieve kant benutten om anderen een warm hart
toe te dragen.
De reguliere schooltijden worden aangehouden.
Meer gedetailleerde informatie ontvangt u, zodra de Sint weer terug op de boot naar
Spanje vaart, via de mail en in een brief.
Fietsenstalling
We zijn achter de schermen bezig om de fietsenstalling en de berging bij de
bovenbouw verplaatst te krijgen. We houden u op de hoogte van een en ander.
Zolang de nieuwe fietsenstalling nog niet gereed is en de huidige stalling beperkter is
geworden, zullen we strenger toezicht (moeten) houden op het beleid ‘fietsend naar
school’. In de schoolgids staat:

Fietsend naar school
Gezien de beperkte accommodatie voor de stalling van fietsen en de doorgaans
korte loopafstanden voor de meeste kinderen, willen wij u verzoeken om de
kinderen niet met de fiets naar school te laten komen. Uitzonderingen worden
gemaakt voor kinderen uit het zgn. buitengebied van de school ( Land van Kleef,
Kasteellaan, Financiën, Udenhoutseweg, Kraanven, Heideweg, Duikse Hoef en
Bergstraat.

Ook de kinderen uit Molenwijk mogen met de fiets komen. Mocht u andere speciale
redenen hebben om kinderen met de fiets te laten komen, dan is dat bespreekbaar
met de directie.
We rekenen op uw medewerking.
6 december
Ieder jaar krijgen we weer het verzoek om de kinderen verlof te geven of later te
laten beginnen op 6 december. Verlof geven gaat helaas niet lukken. Oorzaak is de
invoering van het continurooster waardoor er geen speelruimte is in de wettelijke
verplichte lesuren.
Even voorstellen
Hoi,
Mijn naam is Willemijn van Leur.
Ik ben eerstejaars studente aan de Pabo in Tilburg. Ik loop
stage in klas 1-2 B bij Lindy en Leontien. Op de dinsdagen en
woensdagen zal ik hier op school te vinden zijn. Ik hoop hier
een hele leuk tijd te mogen gaan ervaren en veel nieuwe
dingen te leren!
Speelplaats
Wat bijzonder fijn dat er een start is gemaakt met de aanpassing van de speelplaats.
De zandbak is wat kleiner geworden waardoor er meer speelruimte gekomen is.
Tevens zijn er palen geplaats voor een schaduwdoek boven de zandbak. Dit wordt
komend voorjaar gemonteerd. Later dit schooljaar volgen er meer veranderingen.
We houden u op de hoogte.
De duikelrekken zijn verplaatst en voorzien van een fraaie zachte ondergrond.

Juffrouw Femke
Juffrouw Femke is vorig schooljaar bij ons afgestudeerd als juf.
Haar studie verliep zo voorspoedig dat ze eerder klaar was dan
verwacht. Wegens verplichtingen aan haar werkgever mocht
ze geen andere dienstbetrekking aannemen. Daarom was
Femke vanaf het begin van dit schooljaar één dag als
vrijwilligster werkzaam bij ons op school, telkens in een andere
groep, waardoor de groepsleerkrachten tijd kregen om ‘eigen
werk’ te verrichten. De regelgeving bij het werk van Femke is
onlangs veranderd waardoor ze wel in het onderwijs aan de slag mag. Dat heeft
geresulteerd in een baan op BS De Meerdijk (ook Stichting Leerrijk!). Wij danken
Femke voor haar inzet voor onze school en wensen haar veel succes op BS de
Meerdijk.

