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KALENDER
woensdag 5 dec
maandag 10 dec
woensdag 19 dec
donderdag 20 dec
vrijdag 21 dec
maandag 7 jan

sinterklaasfeest tot 12.30 uur
gastles Energie voor groep 7/8
ingelaste studiedag team - leerlingen vrij
12 uur vrij
17.00- 18.15 uur kerstfeest
12.30 uur start kerstvakantie
weer naar school

Woensdag 19 december
Na overleg met de directeur bestuurder, directie, het team en de mr hebben we besloten om
op woensdag 19 december een dag te nemen om als team met elkaar te praten over alle
ontwikkelingen van de afgelopen maanden en om vooruit te kijken naar het nieuwe
kalenderjaar. Het doel is en blijft: een fijne en goede school zijn voor alle kinderen!
We beseffen dat we u overvallen met een onverwachte vrije dag voor de leerlingen.
De SKLM weet dat de leerlingen niet naar school kunnen die dag. We hopen dat het u
allemaal lukt om passende opvang voor de woensdagmorgen te vinden.

Nieuwe leerlingen
Tijn Ermens wordt op 18-12 4 jaar en Charlie
Knoppers op 20-12.
Meike Janssen komt vanaf 10-12 in groep 6.
We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school!
Diko Borgstein uit groep 7 is naar De Meent gegaan en we wensen hem veel succes in
Ommeren.

Algemene informatie
Danslessen voor alle kinderen
Voor alle kinderen is er in de maand december een extra aanbod danslessen. Deze worden
verzorgd door een dansdocent, waarbij we hopen op deze manier dansen onder de
aandacht te krijgen van de leerlingen. Dansen is leuk, het is fijn om te bewegen op muziek,

het is gezond en veel kinderen dansen graag. Het dansaanbod in de gemeente Buren is niet
zo groot, vandaar dat wij proberen in samenwerking met sportschool Juliën, dansen extra
aandacht te geven. We geven de danslessen onder schooltijd.
Daarna gaan we dat dit dansaanbod in de naschoolse activiteiten terug zien, zodat
leerlingen daar aan mee kunnen doen.

Sint
We zien uit naar de komst van Sinterklaas op woensdag 5 december. Het programma is
voor al onze kinderen en vindt plaats in de school.

Kerst
We hebben dit jaar gekozen voor het thema “Warmte” en
zullen de twee weken tussen Sinterklaas en kerst met dit
thema werken.
Op 7 december zal de school versierd worden voor de kerst.
In de eerste week willen we in alle klassen een potje versieren voor de ouderen in
het Kulturhus in Lienden en de Valentijn in Maurik. We hebben voor deze tehuizen gekozen
omdat hier de ouderen vanuit Ingen naartoe gaan. We willen in de tweede week deze potjes
naar de tehuizen brengen met enkele leerlingen.

In de tweede week willen we warmte geven via een kaart.
We willen op donderdag 20 december aan het einde van de ochtend met alle leerlingen
samen afsluiten waarbij elke klas een liedje, verhaaltje of gedichtje presenteert.
Op donderdag 20 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. We verwachten ze om
17.00 uur weer op school voor het kerstdiner.
Nadere informatie over het kerstdiner en het oudercafé volgen in een aparte brief.

Onderwijs
Ondersteuning in groep 1/2: Deze week zijn in het overleg met BasisBuren de volgende
afspraken gemaakt over ondersteuning in de grote groep kleuters.
De organisatie zal er na de kerstvakantie zo uitzien:Op maandag t/m vrijdagmorgen zal er
naast de leerkrachten ook een onderwijsassistent aanwezig zijn. Zij kan in het lokaal naast
de kleuterklas werken. Op dinsdag- en vrijdagmorgen wordt het rooster samen met de
leidster van de peuters van Ieniemienie gemaakt.
Ondersteuning in groep 7/8: Juf Gees is op woensdag en donderdag aanwezig om taken
van juf Karin over te nemen. Op vrijdag heeft juf Bea extra uren gekregen om juf Marjan te
steunen.
Met vriendelijke groet, mede namens het team, Gerrie Amperse en Anneke Smits

