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Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: Kerstvakantie
Woensdag 18 januari: strippenkaart verkoop overblijven 11.45-12.15
Vrijdag 20 januari: groep 1-2 vrij
Maandag 23 januari: studiedag – alle leerlingen vrijdag
Maandag 24 januari: start toetsweek groep 1 t/m 8

Kerstviering

Kwink

Het was weer een fijne kerstviering!
Iedereen bedankt voor het maken van de
heerlijke hapjes. We hebben na het eten nog
mooie kerststukjes en weef-kunstwerken
gemaakt.

Dit schooljaar zijn
we gestart met Kwink. Dit is
een online methode voor
sociaal-emotioneel leren
voor groep 1 t/m 8. Er wordt
steeds 2 weken aan een
thema gewerkt. Hierbij hoort
een Kwink van de week. Deze
hangen we voortaan ook op
prikbord bij de ingang, zodat
u thuis weet aan welk thema
we werken. Afgelopen weken
was het:

Geef het goede
voorbeeld!

Komende weken is het:

Maak de groep nog
leuker!
Verjaardagen:






Yassin (3)
Harm (1-2b)
Rayan (3)
Kay (1-2a)
Artur (1-2a)

●
●
●
●

Aymen (3)
Djeynnah (3)
Saja (1-2a)
Juf Kristel

Hartelijk gefeliciteerd!
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Taaltuin
Na de kerstvakantie gaan we Juf Ineke anders inzetten. Zij
werkt nu 4 ochtenden per week in de Taaltuin met leerlingen
van groep 4.
Vanaf januari is juf Ineke een paar uur per week als extra
leerkracht aanwezig in groep 4 en ook een paar keer in groep 3.
Op deze manier hopen we de kennis van juf Ineke bij meer
kinderen terecht te laten komen. En ook de (nieuwe)
leerkrachten Ingmar en Kim kunnen van haar leren hoe je goed
woordenschatonderwijs aan onze leerlingen geeft.

Gevonden
voorwerpen
Gevonden voorwerpen
worden afgegeven bij
juffrouw Nora. Wanneer
ze hier blijven liggen,
worden deze spullen
naar de ouderkamer
gebracht.

Toekomstplannen
Beste ouders
In september ben ik op de Gesworen Hoek komen werken. Nu, net voor kerst, tijd om eens voor het
eerst terug te kijken…. Wat was het voor een najaar?
Wat ben ik een geluksvogel dat ik op de Gesworen Hoek ben gekozen tot directeur! En dat meen ik!
De kinderen, de ouders, het team, alle mensen die onze school wekelijks helpen…. ik vind het heel
erg leuk om met jullie samen te werken en te zorgen dat onze kinderen zich zo goed mogelijk
ontwikkelen.
In de periode tot de herfstvakantie heb ik veel gekeken, geluisterd, kennisgemaakt. Uit deze
kennismakingsperiode zijn een aantal acties gekomen waarmee we dit jaar mee aan de slag gaan.
Eén die het meest in het oog springt is de voorzijde van de school.
De Bemmelstraat is niet bepaald een ‘gezellig straatje’, waar ook nog eens erg veel zwerfvuil ligt.
Niet bepaald een visitekaartje voor de school en ook geen gezellige straat om je kinderen ’s
ochtends door weg te brengen. Met de gemeente en ook met de Albert Heijn, zijn we plannen aan
het maken om de straat vriendelijker te maken. Dit zal dit voorjaar gaan plaatsvinden.
Gekoppeld aan het mooier maken van de straat zullen we in januari een ‘milieuteam’ opstarten; Ik
zoek ouders en kinderen die samen met teamleden regelmatig de schoolomgeving willen
schoonhouden en plan is om dan ook steeds een stukje wijk erbij te pakken. De gemeente zal ons
ondersteunen met materialen. Zodoende kunnen we als school laten zien dat we betrokken zijn bij
de wijk en samen maken we de wijk wat leefbaarder.
Mocht je willen helpen: meld je aub bij meneer Marcel of juffrouw Nora.
Er zijn nog veel meer plannen, maar daar zal ik jullie na de vakantie over vertellen.
Voor nu een heel fijne kerstvakantie toegewenst, fijne feestdagen, een veilig oud & nieuw, en dan
zien we elkaar op maandag 9 januari 2017 weer terug voor een frisse start!
Namens het hele team: prettige feestdagen!!
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Afrikaanse Dans
Donderdag 26-01, 2-02 en 9-02 kun je komen dansen na
schooltijd, bij de sporthal de Hinde (Bergeijkstraat 18). De
Afrikaanse danslessen zijn voor de groepen 3 t/m 8. Vind
je het leuk om een keer Afrikaanse dansles te krijgen, kom
dan naar de gymzaal op:
26 januari, 2 februari en 9 februari van 14.45 – 15.30.
De lessen worden gegeven door Cynthia Gabla, je kunt ook
eens kijken op www.afrikaswing.com.
De lessen zijn helemaal gratis!!
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