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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
De spanning in school stijgt, want de komst van Sint en zijn Pieten komt steeds dichterbij… Alle
klassen en de gangen zijn al helemaal in Sinterklaassfeer. Heel gezellig. En ik heb gehoord dat alle
kinderen deze week hun schoen mogen zetten… Vol verwachting klopt ons hart!
Welkom. In groep 01/C verwelkomen we Shurendrik. We hopen dat je het goed naar je zin zult
hebben in de groep en wensen je een fijne tijd toe bij ons op school.
Schoolfotograaf. We hebben u afgelopen vrijdag een mail gestuurd betreffende de schoolfoto’s.
Mochten we u daarbij de indruk gegeven hebben dat er van alles mis is gegaan bij de fotograaf, dan
willen we dat graag rechtzetten, dat is zeker niet zo. In een aantal gevallen is het niet helemaal goed
gegaan en degenen die dat betreft wilden we de mogelijkheid geven om dit met de fotograaf op te
lossen. Daar was de mail voor bedoeld. U kunt dus met een gerust hart de schoolfoto’s bestellen!
Oudergesprekken. In september zijn ouder-kind-leerkracht gesprekken gevoerd. Tijdens deze
gesprekken is gesproken over de verwachtingen voor het huidige schooljaar. In de afgelopen periode
zijn diverse ouders/verzorgers door de leerkrachten benaderd en bent u ingelicht over de
ontwikkeling van uw kind tot nog toe. De leerkrachten hebben enkel die ouders/verzorgers benaderd
waar bijzonderheden waren te melden over de ontwikkeling van hun kinderen. Hebt u niets gehoord
dan ontwikkelt uw kind zich naar verwachting. Na het eerste rapport, dat dit jaar in februari wordt
uitgereikt, wordt u allemaal weer uitgenodigd voor een gesprek.
Sintinformatie. Woensdag 5 december hoopt Sinterklaas onze school te bezoeken.
Hierbij neemt hij ook zijn Pieten mee. Hoe zij komen is nog een verrassing. Op het
plein worden vakken getekend zodat de groepen zo verdeeld staan dat ze de
aankomst van Sinterklaas kunnen volgen. Uit ervaring weten we dat
ouders/verzorgers ook nieuwsgierig zijn en wachten tot Sinterklaas gearriveerd is.
Hen vragen we om achter de linten die gespannen zijn te gaan staan. De kinderen
van groep 1 en 2 graag op tijd binnen brengen en hun jassen niet uittrekken. De leerkrachten gaan
om 08.25 uur met de kinderen naar buiten. Vaak zijn er onder de kinderen ook kinderen die zich als
hulppiet hebben uitgedost. Wij stellen het op prijs als er op het plein niet met pepernoten gestrooid
wordt. De pepernoten worden vies en vertrapt. Daar zijn ze niet voor bedoeld, hiervoor zijn ze veel
te lekker.
En… Sinterklaas heeft gezegd dat alle kinderen op donderdag 29 november hun schoen mogen
zetten. (Voor de jongste kinderen is het handig als de naam op de schoen staat).
Ideeënbus. Er zijn alle enkele briefjes ingeleverd in de ideeënbus die in
de hal van school staat. Hartelijk dank hiervoor. We gaan er zeker iets
mee doen. Uw ideeën en adviezen blijven uiteraard van harte welkom.

Ideeënbus

Gebedsgroep. Welkom op één van de twee gebedsgroepen van Het Kompas. Eén keer per maand
komt er op donderdagmiddag, onder schooltijd, een groepje moeders bij elkaar en op de eerste
vrijdagmorgen van de maand van 8.30 tot 10.15 wordt er thuis bij iemand voor de school gebeden.
De volgende keer is dat vrijdagmorgen 7 december bij Emmely Post, (06-51096914) en
donderdagmiddag 11 december.
Een hartelijke groet, o.a. namens Anke Span (06-42574358), Trudy Dekker (06-28200175), Lenneke
Smit (06-49069812).
Kerst. De tijd gaat snel. Kerst komt al weer in zicht, dus ook de voorbereidingen hiervoor gaan al van
start. Om de kerstviering in de kerk mogelijk te maken, zoeken we ouders/verzorgers die ons kunnen
helpen met het vervoer van materialen naar en van de Ichthuskerk. Het zou fijn zijn als er op
woensdagochtend 19 december (vanaf 08.30 uur) een bus beschikbaar is om spullen naar de kerk te
brengen. Tevens zoeken wij een aantal ouders die ons kunnen helpen met het decor en de
aankleding op het podium op die woensdagmorgen. Op vrijdagochtend 21 december moeten deze
materialen weer naar school terug. Mogen we ook hierin op uw medewerking rekenen?! Graag
aanmelden bij de conciërge of bij dhr. Kant.
Kerstviering. Op donderdag 20 december vieren we in de Ichthuskerk kerst met de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 samen met hun ouders/verzorgers. Op woensdag 19 december vieren de kinderen
van groep 1 t/m 4 kerst samen met hun leerkracht(en) in hun eigen klaslokaal. In verband met de
ruimte en hierdoor de veiligheid, kunnen ouders/verzorgers deze viering niet bijwonen.
‘Natuur’lijk Alblasserdam. We kunnen terugkijken op een hele succesvolle kick-off van het
natuurpaspoort op 17 oktober. Wat waren er veel kinderen die langskwamen om de eerste
activiteiten uit het paspoort af te vinken! En wat hebben we een zin om nog veel meer activiteiten in
de natuur te gaan doen!
De komende tijd zal er dan ook elke maand 1 activiteit uit het paspoort aangeboden worden. In
december gaan we verstoppertje in het bos doen! Dit doen we bij de natuur-bso aan de Savornin
Lohmanweg 40A op woensdag 12 december, van 14.30 tot 16.00 uur.
De activiteiten vanaf januari zullen in de volgende nieuwsbrief worden vermeld én op de website van
het abc-team onder het kopje ‘natuur’lijk alblasserdam. Is het paspoort kwijt of zijn er vragen, mail
dan even naar natuurlijkalblasserdam@outlook.com.
Bijlage:
- Peuter Pieten instuif sportcentrum Blokweer
- Monitor de bibliotheek op school
Agenda:
Maandag 26 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
24 december t/m 4 januari

vanaf 12.00 uur

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
vanaf 12.00 uur

Lesvrije middag – kinderen zijn vrij
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
Sinterklaasfeest
Kerstviering groep 1 t/m 4 op school
Kerstviering groep 5 t/m 8 in de Ichthuskerk
Vrije middag voor de kinderen
KERSTVAKANTIE

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie
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