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Maand van de…. gedichten
Sinterklaas
Geen gym
Start thema Kerst
Kerstdiner + verrassing!
Kerstvakantie

Sinterklaas
Komende woensdag, 5 december, is het al zo ver…Sinterklaas komt onze school
bezoeken! We hopen hem om 08.30u te kunnen verwelkomen, waarna hij een
bezoek zal brengen in de klassen.

Maand van de……
Heeft u hem al gezien, ons nieuwe prikbord met daarop ‘De maand van de…’. Om lezen en schrijven meer te promoten
hebben we ‘De maand van de…’ ingevoerd. Iedere maand staat een onderwerp centraal. Hieronder ziet u aan welke
onderwerpen wij werken, per maand.
November – maand van de gedichten
December – maand van de recepten
Januari – maand van het voorlezen
Februari – maand van de strips

Maart – maand van je ‘eigen verhaal’
April – maand van de sprookjes
Mei – maand van de gedichten
Juni – maand van de informatie

Schoolfruit
Wekelijks krijgen de kinderen schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. 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 Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

Kinderpostzegels

€4712,- euro

Wauw! Een groot compliment voor groep 6,7 en 8. De kinderen hebben maar liefst
opgehaald
voor het goede doel. 160.000 basisschoolleerlingen gingen van 26 september tot en met 3 oktober langs deuren om
kinderpostzegels, pleisters, tulpenbollen, shoppertassen, theepakketten en kaarten te verkopen voor het goede doel:
400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar in totaal € 9.401.715 euro
opgebracht. En daarbij heeft onze school een gelukje, want dit jaar was er een nieuw onderdeel, namelijk het
onderdeel ‘lokaal besteden’. Hierdoor kunnen wij een deel van de opbrengst besteden aan leesbevordering op onze
eigen school. We mogen daarom maar liefst 8 boekenpakketten bestellen voor onze school en daar zijn we heel blij
mee!
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Kerst
Sint is nog niet eens langsgekomen, of we zijn alweer bezig met de Kerst. We zullen hier nog niet teveel over
uitweiden, maar wat we wél kunnen vertellen is dat we dit jaar een leuke verrassing hebben! U hoeft dit jaar
namelijk níet naar huis tijdens het kerstdiner van de kinderen, maar u bent uitgenodigd op het schoolplein voor een
warm hapje en een drankje. Het kerstdiner van de kinderen blijft zoals u van ons gewend bent: vanaf 10 december
kunt u uw maaltijden weer opschrijven op de kerstbomen bij de klassendeur. U krijgt later meer informatie rondom
de kerstviering.

Nieuw rapport en portfolio
Dit schooljaar zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw rapport. Straks krijgt uw zoon/dochter niet alleen
het rapport mee naar huis, maar ook een portfolio. In het rapport kunt u lezen wat uw kind heeft geleerd in de
basisvakken, in het portfolio verzamelen de kinderen werk waar ze trots op zijn en ziet u meer terug van het thematisch
werken op school. Het maken van een portfolio draagt bij aan de verantwoordelijkheid en bewustwording van het
eigen leerproces. Daarnaast zijn we veel bezig met de talenten van ieder kind, de resultaten hiervan kunt u ook in dit
portfolio terugvinden. De leerkracht begeleidt hierbij de kinderen. Mocht u het nog niet gedaan hebben: wilt u de
rapportmap retourneren bij de groepsleerkracht? Alvast dank!

Stagiaires
Wellicht heeft u ze al zien rondlopen, er zijn weer een aantal nieuwe stagiaires gestart! In de groepen 1 en 2 zijn
Sanne (Studente Zorg & Welzijn) en Senna (Studente Onderwijsassistent) gestart. In groep 3 komt Sem (student
onderwijsassistent) ons helpen op donderdag en vrijdag. Welkom op De Meerpaal!

Bericht van de Ouderraad
De Ouderraad is op zoek naar 3 ouders die zich bij ons team willen voegen.
In januari 2019 komt er een plekje vrij. De ander twee plekken komen vrij in
september 2019.

Ben jij degene wie wij zoeken?






Je vindt het leuk om betrokken te zijn op school
Je bent bereid mee te helpen in een commissie (Sinterklaas of Kerst)
Je bent bereid mee te helpen bij ouderavonden, Pasen, laatste schooldag
etc. (We verdelen de taken en houden rekening met ieders eigen agenda.)
Je wilt meedoen en meedenken in de vergadering (+/- 5 keer per jaar).
We zijn een team en doen het samen.

Herken jij jezelf in enkele of meerdere van deze punten? Geef jezelf op bij Sarina Postma of Mindou van der Veen via
meerpaal@gearhing.net. Wie weet doe je gezellig met ons mee in het nieuwe jaar!

Happy Kids
In december gaan we verder met gewoonte 1 – Wees Pro actief en gewoonte 2 – Houd het einddoel voor ogen. In de
nieuwsbrief van Januari informeren we u over gewoonte 3 – belangrijke zaken eerst!
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