
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Dat was een gezellige dag gisteren met de Sint en zijn Pieten bij

ons op school! En wat een spannende aankomst in de

brandweerauto met sirenes…
Hoewel sommige kinderen het best nog wel een beetje spannend

vonden hebben we toch heel veel blije kindergezichtjes gezien.

Fantastisch! Iedereen die hieraan heeft meegeholpen enorm

bedankt.

Samen met de kinderen gaan we nu toeleven naar het Kerstfeest.

Lied van de maand. In december zijn er weer nieuwe liederen van de maand, te weten: ‘Laat ieder

het horen’ Weerklank 115 en ‘Eeuwenlang geleden’ van Elly & Rikkert.

Kerst. De tijd gaat snel. De voorbereidingen voor de kerstvieringen 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 de Ichthuskerk. Het zou fijn zijn al er op dinsdagochtend 20

december (vanaf 08.30 uur) een bus beschikbaar is om spullen naar de kerk te brengen. Op

vrijdagochtend 23 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.

Kerstvieringen. Op donderdag 22 december vieren we in de Ichthuskerk kerst met de kinderen uit de

groepen 5 t/m 8 samen met hun ouders/verzorgers. Op woensdag 21 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.

Nieuwe leerlingen. Op dinsdag 7 februari is er een open ouderochtend voor nieuwe ouders die zich

oriënteren op een school voor hun kinderen. Deze open ouderochtend doen we altijd in

samenwerking met Wasko die bij ons de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroep organiseren.

In januari/februari gaan we de eerste plannen voor het schooljaar 2023-2024 maken. U kunt uw eigen

kind nog opgeven. Wij vragen u om voor ons als ambassadeur op te treden. Wie anders dan u kunt

ouders in uw omgeving beter de weg naar onze school wijzen? Wij kunnen een mooi artikel in de

krant plaatsen, als ouders uit uw mond horen over onze school, zullen zij eerder over gaan hun

kinderen bij ons aan te melden. Wijst u hen de weg? Bij voorbaat al heel hartelijk dank!

Luxe verzuim. Bij de start van dit schooljaar zijn er bij Leerplicht en Voortijdig

Schoolverlaten (LVS) veel meldingen gekomen van luxe verzuim. Wij willen

ouders/verzorgers graag uitleg geven over luxe verzuim via de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Winter3Daagse. Het is bijna weer zover! De Winter3Daagse staat op het punt van

beginnen. Graag leggen wij als organisatie uit wat de bedoeling is van de

Winter3Daagse 2022.

Sinds 2017 organiseert ATOS RTV de Winter3Daagse in Zwijndrecht en



Hendrik-Ido-Ambacht. Vanaf 2020 houden we de actie ook in Papendrecht en Alblasserdam. Tijdens

de Winter3Daagse staat het thema armoede centraal. Onder meer scholen/kindcentra zamelen

producten in voor de lokale Voedselbanken van Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en

Alblasserdam en soms ook kleding voor diverse organisaties. Het team van de Winter3Daagse maakt

60 uur non-stop radio op de lokale omroepen ATOS RTV en RTV Papendrecht om het thema armoede

onder de aandacht te brengen. Dat doen we onder andere met interviews met mensen die

initiatieven op het gebied van armoede ondersteunen, met kinderen en andere vertegenwoordigers

van scholen/kindcentra die producten hebben ingezameld en met medewerkers van organisaties die

met het armoedebeleid en met armoedebestrijding te maken hebben. Luister mee van donderdag 15

december 7.00 uur tot zaterdag 17 december 19.00 uur.

Ook in onze school staan kratten (in de hal bij de voordeur) waar de producten achter gelaten kunnen

worden. Dat kan van dinsdag 6 tot en met woensdag 13 december 2022.

De Voedselbank heeft een lijst samengesteld van voorbeeldproducten die kunnen worden

ingezameld:

- Pasta

- Pastasauzen

- Aardappelpuree

- Broodbeleg (lang houdbaar)

- Ontbijtspullen (Brinta, muesli, cornflakes etc.)

- Vis/vlees in blik

- Bloem/pannenkoekenmix

- Soep

- Rijst

- Groente/fruit in pot/blik

- Koffie/thee

- Sap/siroop

- Maaltijdmix (droog in zakje)

- Tandpasta

- Zeep

- Shampoo

- Tandenborstel

- Schoonmaak- en/of afwasmiddel

- Wasmiddel

- Handzeep(pomp)

- Douchegel

Doet u mee? Alvast heel hartelijk dank!

ABC-team. In de kerstvakantie heeft het abc-team weer een aantal leuke activiteiten op de planning

staan voor jullie! Zo kan er zoals elke vakantie weer lekker gesprongen worden bij de A-kids, maar

deze vakantie is er ook iets nieuws: 5 januari kun je van 10.00 tot 12.00 uur in Landvast een paar hele

toffe activiteiten komen doen. Wat dacht je van drummen met drumtastic, je eigen vogelvoer maken,

knutselen en in de pauze even chillen bij een korte film? Het kan allemaal!

Schrijf je snel in op de website van het abc-team! Deze activiteiten zijn geschikt voor kinderen van

6-12 jaar. https://www.abcalblasserdam.nl/activiteitenochtend.

Bijlage:

- Nieuwsbrief scholen luxe verzuim

Agenda:



Dinsdag 6 t/m woensdag
13 december

Inzameling voor de Winter3Daagse

Dinsdag 13 december 15.00-15.30 uur Kijkmoment
Woensdag 21 december 19.00-20.00 uur Kerstviering groep 1 t/m 4 op Het Kompas
Donderdag 22 december 19.00-20.00 uur Kerstviering groep 5 t/m 8 in de Ichthuskerk
Maandag 26 december
t/m vrijdag 6 januari

KERSTVAKANTIE

Woensdag 18 januari 09.00-12.30 uur Open oudermorgen
Donderdag 2 februari Studieochtend & Leerteams Overleg - kinderen zijn

de hele dag vrij
Maandag 6 t/m vrijdag
17 februari

Weken van School en Kerk

Dinsdag 7 februari 09.00-12.00 uur Open dag nieuwe ouders
Woensdag 8 februari 12.30-13.00 uur Kijkmoment
Maandag 13 februari Tien-minutengesprekken en adviesgesprekken gr.8
Woensdag 15 februari Tien-minutengesprekken en adviesgesprekken gr.8
Zondag 19 februari Afsluitende dienst Weken van School en Kerk
Woensdag 22 februari Techniekroute groep 8
Vrijdag 24 februari vanaf 12.00 uur Vrije middag (vóór de voorjaarsvakantie)
Maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart

VOORJAARSVAKANTIE

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam


