12 november 2019

SINT MAARTEN, SINTERKLAAS EN KERST
De periode van diverse feesten is aangebroken. Afgelopen donderdag bezochten ontzettend veel
mensen de lampionnenroute die door het gebouw ging. Wat ontzettend leuk dat u er was om alle
gemaakte lampions te bekijken.
Langzaamaan richten we ons op het Sinterklaasfeest. Dit jaar zullen Sint en zijn Pieten de school
bezoeken op donderdag 5 december. In deze nieuwsbrief leest u meer over de manier waarop
we het feest vieren.
We hopen dat u woensdagmiddag 18 december vanaf 16u al vrij heeft gehouden in de agenda.
Deze middag vieren we kerst met elkaar en alle kinderen zullen optreden tijdens dit feest! Meer
informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
November

Woensdag 20

EXTRA studiedag: alle kinderen zijn vrij.
Peuterspeelzaal en BSO zijn geopend.

Donderdag 5

Sinterklaasfeest

Vrijdag 13

Kerstkeuze(mid)dag in alle groepen

December Woensdag 18

Januari

Kerstfair incl. optredens (muziek en drama-dans) door alle
groepen tussen 16u en 18.30u

Vrijdag 20

Start kerstvakantie om 11.45u

Maandag 6

Kerstvakantie afgelopen: we verwachten alle kinderen
weer in de klas om 8.30u

Hele maand Woensdag 22
CITO

Start Nationale Voorleesdagen op de peuterspeelzaal,
peuterdoorstroomgroep en de kleutergroepen

De ‘Decembercadeaukast’ opent maandag 18 november weer
Ook dit jaar openen we weer een ‘Decembercadeaukast’. Vanaf maandag 18 november
wordt de hal van de hoofdingang ingericht als
speelgoedwinkel. U kunt nieuw speelgoed en
boeken schenken (en zelf neerzetten op de tafels
en kasten in de hal). Alles wordt uitgestald in de
hal en iedere ouder die cadeaus nodig heeft, mag
pakken wat hij / zij wil hebben. Er zijn geen regels
wie wat mag pakken: we gaan er vanuit dat iedere

ouder die het nodig heeft, de vrijheid neemt om
gratis te winkelen in de speelgoedwinkel. Naast
het speelgoed en de boeken, kunt u ook gratis
cadeaupapier en plakband meenemen om alle
cadeaus in te pakken.
We hopen dat iedereen goed geeft en dat iedereen
die het nodig heeft cadeaus pakt! Schroom niet,
het staat er voor u en zo helpen we elkaar in de
dure decembermaand.

Studiedag
(school dicht, opvang open)

Plantsoenloop was een groot
succes, dank voor uw inzet!

Woensdag 20 november lasten we een extra
studiedag in. Zoals u weet, houden we altijd één
margedag achter de hand voor situaties die we
aan het begin van het schooljaar nog niet kunnen
inschatten. Eén dagdeel van die margedag gaan
we woensdag 20 november gebruiken. Alle
kinderen zijn vrij en het team gaat aan de slag
met schoolontwikkeling. De peuterspeelzaal en
BSO zijn gewoon open.

Ook dit jaar deden kinderen van onze school mee
met de Plantsoenloop. We schreven dit jaar voor
het eerst kinderen in voor de 1 km schoolrun.
Daarnaast deden kinderen mee aan de 2 km en
4 km. Het was ontzettend leuk om alle kinderen
in DHC-shirt door het plantsoen te zien rennen.
Dank voor je deelname en alle ouders die
meehielpen ook van harte bedankt!
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Sinterklaasfeest:
een feest voor iedereen
Sinds een aantal jaren vindt de Zwarte
Pietendiscussie plaats in Nederland. Wij hebben
ons als school en opvang al ruim voor deze
landelijke discussie verdiept in het vieren van
het feest en hebben ongeveer 4,5 jaar geleden
met elkaar gesproken over de manier waarop
het feest voor iedereen een fijn feest kan zijn
passend bij de visie van Dom Helder Camara:
gelijkwaardig, met respect voor elkaar.
We hebben het volgende afgestemd:
Sinterklaas
en
zijn
pieten
zijn
gelijkwaardig aan elkaar in gedrag,
uiterlijk, doen en laten. De Pieten hebben
geen kroesharen, knalrode lippen en
grote gouden oorbellen. Ze zien er
feestelijk uit en hebben verschillende
kapsels;
 e hebben Pieten die heel vaak door de
W
schoorsteen zijn gegaan en dus flinke
roetvegen hebben, we hebben ook Pieten
die bijna nog niet door de schoorsteen
zijn gegaan en lichte roetvegen hebben;
We zingen alle Sinterklaasliedjes in
de nieuwe stijl, de versieringen in de
opvang en het onderwijs passen bij de
visie;
Tijdens
knutselactiviteiten
kiezen
kinderen zelf wat ze willen maken als het
gaat om Sint of Piet. Doordat we veel
materialen aanreiken, kan een kind zelf
een keuze maken hoe zijn / haar Sint of
Piet er uit moet zien.
We delen dit met u zodat u weet op welke wijze
wij invulling geven aan het feest.

Aanmelden broertjes zusjes die tussen nu en juli 2022 vier jaar worden
2022, dat is nog heel ver weg… En toch vragen
we u nu al om broertjes / zusjes van kinderen
die bij ons naar school gaan aan te melden!
Reden hiervoor is dat we tegen de grenzen van
het ruimtegebruik aanlopen. Door vroegtijdig in
beeld te hebben hoeveel broertjes / zusjes we
kunnen begroeten, weten we welke ruimte voor
nieuwe kinderen er overblijft.
U kunt een broertjes / zusje aanmelden door te

mailen naar: j.mollema@vcog.nl. Vermeld in de
mail de volgende gegevens:
- voornaam en achternaam
- geboortedatum
-
of uw kind naar peuterspeelzaal Kameleon of
SKSG locatie De Rode Pimpernel gaat (dit i.v.m.
de peuterdoorstroomgroep waar kinderen vanaf
3 jaar al terecht kunnen als ze opgevangen
worden op een van de genoemde plekken).

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar 2019–2020 ontvangt u dinsdag 26 november via Social Schools.
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