school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest U nieuwsbrief 6 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Fijne feestdagen…
2. Topondernemers
3. Wist U dat…
4. Kerstdiner in de groepen
5. Kleuterkorfbal
6. MR 3
7. Te verwachten in de komende weken.
1. Fijne feestdagen…
Het jaar 2018 loopt ten einde. Een jaar waarin hier op school van alles en nog wat aan ons voorbij
trok. Niet alleen op school, maar natuurlijk ook buiten school zijn er vaak goede en soms ook minder
goede dingen de revue gepasseerd. In de maand december sluiten we het jaar af en dat proberen we
op een gezellige en fijne manier met de leerlingen te doen. De school en de lokalen zijn sfeervol
aangekleed met o.a. kerstbomen, verlichting en stralen een gezellige warmte uit.
Op de laatste woensdag voor kerst houden we een ‘kerstdiner’ in de groepen. Daarover kunt u
verderop in deze nieuwsbrief meer lezen. Vrijdagmiddag om 12.15 uur start de kerstvakantie.
Het team van ‘de Ontmoeting’ wenst alle leerlingen en hun ouders en familie hele gezellige
feestdagen toe en een fantastisch goed 2019.
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2. TopOndernemers
Deze week wordt het thema ‘derde wereld’ afgesloten en loopt langzaam over in het thema ‘Kerst’.
Het nieuwe thema ‘Van A tot Z’ gaat van start na de kerstvakantie. Bij het werken aan dit thema komt
van alles en nog wat aan bod. Alle kaarten behorende bij TopOndernemers passen bij een van de vier
volgende domeinen; Mens en Samenleving, Natuur en Techniek, Ruimte en Tijd.
3. Wist u dat:
-er een aantal ouders keihard heeft gewerkt om de school en het podium er fantastisch te laten uitzien
in het kader van de feestdagen? Dank voor jullie enthousiaste inzet Suzen Peters, Githa Damstra-de
Koning en Mariska Ansems. Top gedaan, dames!
-we bij de T.S.O. voor de herfstvakantie zijn gestart met een zanggroep, bestaande uit meisjes van de
groepen 6,7 en 8? We zingen elke vrijdag een half uur en ons eerste optreden is op 22 dec. voor de
bewoners van “de Eerdbrand”.
-de elfde van de elfde weer is geweest en de voorbereidingen voor carnaval in 2019 weer in volle
gang zijn? Zo ook de organisatie van het familiecarnavalsfeest in het VTA in Blixembosch. Dit feest
vindt plaats op zondag 3 maart 2019. Hoe u kaarten kunt bestellen leest u in de bijlage.
-deels parkeren op de stoep/weg zoals in de Broodberglaan niet is toegestaan?

4. Kerstdiner in de groepen
Woensdag 19 december is er op school van 17.00 uur tot 18.30 uur een kerstdiner in alle groepen. Op
de deur van de groep hangt vanaf woensdag 12 december een intekenlijst voor het maken van
hapjes. De hapjes op de lijst zijn bedacht door de kinderen in de groep.
Wij zorgen voor een drankje, eetgerei en een gezellig muziekje. De kinderen mogen zich op hun
allermooist aankleden.
Om 18.30 uur kunt u uw kind in de klas ophalen. Gaat uw kind op een andere manier naar huis, geef
dit dan even door aan de leerkracht.

5. Kleuterkorfbal
Op donderdag 22 november en donderdag 29 november jl. hebben de kleuters korfballessen gehad
van trainers van korfbalclub DSC tijdens de gymlessen.
De kleuters hebben genoten en er was zeker talent zichtbaar.
De lessen waren niet alleen tijdens de gymles, maar DSC bood ook 2 naschoolse clinics aan op 29
november en 13 december.
Een tiental kleuters hebben hier aan deelgenomen en het plezier in de sport korfbal was groot.
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6. MR 3:
Op maandag 10 december zijn de leden van de MR voor derde keer in vergadering bijeen geweest.
In deze MR was mevr. Rebecca Jansen te gast om de begroting van de TSO (overblijf) toe te lichten.
De volgende agendapunten zijn tevens besproken:
•
GMR notulen; verkeersveiligheid
•
Gezamenlijk ouderbeleidsplan / ouderbetrokkenheid VVE Spil Centrum Hettenheuvel.
•
Begroting TSO; De MR heeft voor de begroting instemming verleend.
•
Schoolplan
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 21 januari 2019

7. Te verwachten in de komende weken;
15 dec.: juf Brigitte jarig
17 dec.: groep 8 naar het Stedelijk College Henegouwenlaan
19 dec.: Kerstdiner in de groepen
21 dec.: School uit om 12.15 uur
24 dec. tm 4 jan 2019: kerstvakantie
12 jan.: Petra jarig
18 jan: nieuwsbrief 7
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