Nieuwsbrief 35

Beste ouders,

21-11-2016
Deze nieuwsbrief heeft de volgende onderwerpen:
Onze school op televisie
In het voorjaar heeft de VPRO ook in Limburg opnames gemaakt over het
onderwerp Energie. In Limburg betrof het herinneringen aan de mijnindustrie.
Op onze speelplaats zijn opnames gemaakt van de zitkuil op de speelplaats als
relict van de oude mijnschacht van ON3. Ook leerlingen van de huidige groep 6
figureren in die opnames.
Donderdag 24 november is de uitzending op Ned1 22.15u Energie VPRO
Sinterklaas
Sint bezoekt onze school op donderdag 1 december. Hij komt met twee pieten.
Sinterklaas wordt ontvangen in de gymzaal ontvangen door de kinderen van groep
1 t/m 4. Na de ontvangst blijven de groepen 1 en 2 in de zaal samen met de Sint .
Na de kleine pauze is dat voor groep 3 en 4. Sinterklaas neemt om 12.00u afscheid.
De groepen 5 t.m. 8 organiseren in iedere groep surprise.
Aan het einde van de schooldag, deelt de oudervereniging een surprise uit. De
surprise is van de ouderraad voor kinderen van de betalende leden.
Aansluitend is voor alle leerlingen vrijdag 2 december een vrije dag.

Kerst
Het is nog een paar weken te gaan, maar op school is het volgende in ieder geval
afgesproken:
- net als vorig jaar gaan we met de leerlingen naar een kerkelijke ruimte.
Daar komen we bijeen rondom een thema, dragen enkele teksten voor,
luisteren naar muziek en sluiten af.
Dit jaar maken we gebruik van de ruimte van de Victory Outreach Church
aan de Ganzeweide 175. De ruimte is optimaal geschikt voor voordracht,
projectie en geluid.
U ontvangt nog nader bericht. In ieder geval zijn, net als vorig jaar, ook
ouders uitgenodigd om te komen luisteren.
-

Om 12.00u is er in alle groepen een gemeenschappelijke lunch.
Leerkrachten zullen ouders van hun eigen groepen benaderen om te
zorgen voor iets hartigs bij de lunch.
De oudervereniging helpt mee met de organisatie.
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-

Op 23 december is het een doorlopende schooldag. De school is dan
uit om 14.00u

Suiker
In de school hangen posters over suiker in frisdranken.
Dat heeft te maken met een campagne van de gemeente Heerlen tegen
overgewicht bij kinderen.
Veel kinderen hebben pakjes drinken bij zich voor de kleine pauze en voor de lunch.
Daar zit veel suiker in, zelfs als we denken dat het gezond is. Een pakje chocomel
bevat 5 klontjes suiker. Twee in de rugzak om op school te drinken, betekent al 10
klontjes suiker.
De gemeente Heerlen is een actie gestart om overgewicht terug te dringen o.a. door
water drinken te bevorderen. Ze heeft daarvoor drinkbekers uitgereikt aan kinderen.
Veel kinderen gebruiken die beker ook. Hij staat op de bank voor een slok
tussendoor en om te drinken bij de lunch.
Met alleen water drinken zal overgewicht niet afnemen. Daar hoort ook gezond eten
en beweging bij. Maar gezond drinken draagt wel weer een steentje bij.
Rapporten
In de eerste week van december ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun 1ste
rapport.
Binnenkort ontvangt u via Isy een uitnodiging om in te schrijven voor gesprek. Voor
de kinderen van groep 1 en 2 volgen de gesprekken in Januari.
Dit 1ste trimester is twee keer de mogelijkheid geweest om op vrijdagmiddag de
werkjes van uw kind in te zien. Zo hebt u een beetje mee kunnen volgen.
Het rapportgesprek is ook de gelegenheid om terug te blikken op wat aan
voornemens was afgesproken en om dat bij te stellen.
Namens alle collegae,
Met vriendelijke groet,

drs. L.M.A.Dumont
directeur
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