Beste allemaal,
We zitten in de laatste weken van dit kalenderjaar. Mooie weken waarin we uitkijken naar
zowel een Sinterklaas- als een Kerstviering. In deze schakel vindt u hier meer informatie
over.
Tevens speelt er op de achtergrond natuurlijk de nieuwe invulling op de plek van directeur.
Deze procedure loopt nog even door. Ook hier kunt u meer over lezen. Wij houden u zoveel
mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Kortom, alle reden om de komende tijd de schakels goed in de gaten te houden.
Veel leesplezier toegewenst!
Agenda
5 december
10 december
22 december

Sinterklaas
Lego League (groep 7-8)
Kerstviering

Sinterklaas
Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest met de kinderen. Zij worden om 8.20 uur bij
de hoofdingang verwacht. De kinderen staan aan de kant van het gebouw in een vak met
een eigen leerkracht. We vragen de ouders om aan de andere kant van de weg te gaan
staan. En nu maar afwachten of de Goede Sint ons weet te vinden…

Lego League
Op zaterdag 10 december vindt de regiofinale plaats van de First
Lego League. Onze school gaat hier dit jaar voor de eerste keer aan
meedoen.
Acht leerlingen uit groep 7/8 hebben dit schooljaar tactieken ontwikkeld om, met een door
hun zelf geprogrammeerde robot, opdrachten uit te voeren. Daarnaast hebben zij een
presentatie voorbereid waarbij ze een oplossing presenteren voor een probleem in het
kader van het thema ”Animal allies”. Tijdens de regionale finale gaat onze school de strijd
aan met andere teams uit de omgeving. Ondanks dat het een spannende strijd zal worden,
hopen we ook dat het een leuke en leerzame dag wordt.

Kerst
De maand december is in zicht. We wachten al in spanning af op Sint Nicolaas…en dan…?
Dan hebben we nog een paar sfeervolle weken voor ons. In die weken gaan we ons
voorbereiden op een prachtig Kerstspektakel.
Dit jaar vieren wij Kerst onder het thema ‘Op Reis’. In het Kerstverhaal gaan zowel de
herders, de Wijzen uit het Oosten alsook Jozef en Maria op reis. Al deze reizen laten wij
terugkomen in de viering en dat ziet er als volgt uit:
18:00 – 18:15:
inloop op het schoolplein
18:15 – 18:30:
start viering op het plein
18:30 – 19:00:
lichtjestocht naar het MFC
19:00 – 19:45:
vervolg viering in het MFC
19:45 – 20:15:
Na de viering op het podium is er de mogelijkheid om langer te blijven.
De bar in het MFC zal dan ook open zijn.
In de volgende schakel zal er een toelichting komen op
bovenstaand overzicht. We kijken nu alvast uit naar de
voorbereidingen van een prachtige viering!

Vacature directeur
Graag blijven wij u informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent de vacature voor
directeur op onze school. U heeft in de vorige schakel kunnen lezen dat de vacature extern is
uitgezet.
Inmiddels hebben wij tien brieven mogen ontvangen. Van deze kandidaten zijn er vier die
worden uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden woensdag 30
november plaats.

BSO
Graag willen wij u informeren over de BSO Sport & Spel. Helaas stopt het aanbod van deze
activiteit per 23-12-2016. Stichting WIEL heeft aangegeven deze lessen op de dinsdagmiddag
niet meer te gaan verzorgen. Er zal voor deze middag geen alternatief aanbod komen. De
lessen worden nog tot en met week 51 gegeven. De laatste les is dan op dinsdag 20
december.

