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Sinterklaas  
Komende	  dinsdag	  is	  het	  alweer	  5	  december.	  Sinterklaas	  en	  zijn	  pieten	  komen	  de	  Sint	  Josephschool	  met	  een	  
bezoekje	  vereren!	  De	  kinderen	  wachten	  met	  spanning,	  u	  ook?	  De	  parkeerplaats	  zal	  voor	  een	  deel	  zijn	  
afgezet	  opdat	  er	  ruimte	  is	  voor	  de	  aankomst	  van	  de	  Sint	  en	  zijn	  Pieten	  en	  dat	  de	  kinderen	  dit	  goed	  kunnen	  
zien.	  Wilt	  u	  uw	  auto	  elders	  in	  de	  wijk	  neerzetten	  en	  het	  laatste	  stukje	  komen	  lopen	  naar	  school?	  En	  beter	  
nog;	  kom	  lekker	  op	  de	  fiets	  of	  lopend	  indien	  mogelijk.	  Hartelijk	  bedankt	  voor	  uw	  medewerking,	  vooral	  
namens	  de	  kinderen.	  

Hoe	  verloopt	  de	  ochtend:	  
Alle	  kinderen	  gaan	  's	  ochtends	  als	  de	  bel	  gaat	  naar	  hun	  eigen	  klas.	  Kinderen	  met	  een	  surprise,	  groepen	  5	  en	  
6,	  	  kunnen	  die	  eerst	  naar	  binnen	  brengen,	  naar	  hun	  eigen	  klas,	  	  en	  daarna	  op	  het	  plein	  wachten	  op	  de	  bel.	  
Nadat	  alle	  kinderen	  om	  8.30	  uur	  in	  de	  klas	  zijn,	  gaan	  de	  leerkrachten	  met	  hun	  eigen	  klas	  naar	  buiten,	  de	  
kinderen	  blijven	  bij	  hun	  eigen	  leerkracht	  en	  hun	  eigen	  groep.	  Zo	  houden	  we	  namelijk	  goed	  overzicht.	  	  

De	  Sint	  komt	  dus	  buiten	  aan,	  het	  is	  fijn	  wanneer	  alle	  kinderen	  dit	  goed	  kunnen	  zien.	  Als	  u	  als	  ouder	  mee	  wil	  
kijken	  bij	  de	  ontvangst,	  wilt	  u	  de	  ruimte	  aan	  de	  kinderen	  geven.	  Dat	  betekent	  dat	  u	  buiten	  het	  plein	  een	  
plek	  kunt	  zoeken	  om	  de	  aankomst	  mee	  te	  beleven,	  dan	  houden	  we	  het	  plein	  voor	  onze	  460	  schoolkinderen	  
met	  hun	  leerkrachten.	  	  

Op	  het	  plein	  wordt	  de	  Sint	  ontvangen,	  daarna	  zal	  hij	  langs	  de	  klassen	  gaan.	  
De	  bovenbouw	  groepen	  5	  t/m	  8	  vieren	  het	  sinterklaasfeest	  middels	  surprises	  en	  gedichten.	  

Op	  deze	  dag	  wordt	  gezorgd	  voor	  een	  10-‐	  uurtje.	  De	  kinderen	  hoeven	  dit	  niet	  mee	  te	  nemen.	  	  
De	  lunch	  wordt	  wel	  van	  thuis	  meegenomen.	  Dank	  u	  wel.	  

Feestelijke	  groeten	  van	  de	  Sintcommissie	  

	  

	  

	  

Studiedag  6  december,   al le  kinderen  zi jn  vr i j   
Na	  een	  geslaagde	  studiedag	  op	  24	  november	  (waar	  we	  o.a.	  weer	  vanuit	  onze	  schoolvisie	  gewerkt	  hebben	  
aan	  de	  implementatie	  van	  ons	  ICT-‐	  beleidsplan)	  is	  op	  6	  december	  de	  volgende	  studiedag.	  	  

Afgelopen	  studiedag	  heeft	  Frank	  Reijnders	  een	  inspirerende	  lezing	  gehouden	  over	  ICT	  en	  onderwijs.	  	  In	  de	  
middag	  hebben	  de	  leerkrachten	  samen	  in	  professionele	  leergemeenschappen	  gewerkt.	  In	  de	  onderbouw	  
hebben	  we	  gewerkt	  aan	  een	  ander	  kindvolgsysteem	  voor	  kleuters	  (Leerlijnen	  Jonge	  Kind).	  In	  de	  midden	  en	  
bovenbouw	  is	  ingezoomd	  op	  het	  rekenonderwijs	  en	  het	  leesonderwijs.	  	  

Op	  6	  december	  staat	  vanuit	  de	  visie	  ‘boeiend	  en	  betekenisvol	  onderwijs’	  het	  ontwerpen	  van	  
leerarrangementen	  op	  het	  programma,	  die	  onderleggen	  kunnen	  zijn	  van	  projecten	  die	  je	  in	  je	  klas	  kan	  
uitvoeren.	  Hier	  in	  gaan	  we	  als	  team	  kennis	  halen	  en	  samen	  leren	  ontwerpen.	  	  
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Personeel  en  vervangingen  
Afgelopen	  week	  waren	  er	  behoorlijk	  wat	  ziekmeldingen	  onder	  het	  personeel.	  Bij	  bijna	  
allen	  was	  dit	  de	  griep.	  Hopelijk	  zijn	  we	  volgende	  week	  weer	  compleet.	  Zo	  niet,	  dan	  
hoort	  u	  dat	  zo	  snel	  als	  wij	  dit	  kunnen	  melden.	  Soms	  kan	  dit	  pas	  op	  het	  laatste	  moment.	  
De	  afgelopen	  week	  hebben	  aardig	  wat	  mensen	  ingesprongen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  
klassen	  niet	  naar	  huis	  gestuurd	  hoeven	  te	  worden.	  Dank	  aan	  allen	  die	  hieraan	  hebben	  
meegewerkt.	  	  
De	  invalpool	  is	  namelijk	  leeg	  dus	  is	  het	  een	  bijzonder	  ingewikkelde	  puzzel	  zo	  af	  en	  toe.	  
We	  behouden	  graag	  de	  kwaliteit	  van	  de	  school	  die	  we	  op	  dit	  moment	  hebben	  staan	  met	  de	  IB-‐ers,	  de	  
ondersteuners.	  Soms	  zetten	  we	  de	  ondersteuners	  voor	  de	  groep,	  maar	  soms	  maken	  we	  ook	  een	  andere	  
keuze.	  Het	  naar	  huis	  sturen	  van	  een	  groep	  vinden	  we	  zeer	  onwenselijk,	  maar	  het	  kan	  soms	  niet	  anders.	  
Hopelijk	  heeft	  u	  daar	  begrip	  voor.	  Mocht	  u	  vragen	  hebben	  over	  dit	  proces?	  Loop	  gerust	  een	  binnen	  en	  stel	  
uw	  vragen	  aan	  een	  van	  onze	  directieleden.	  Wij	  staan	  u	  graag	  te	  woord.  
 
Leslie	  Claassen	  van	  de	  libellengroep	  bleek	  de	  vijfde	  ziekte	  te	  hebben	  gepaard	  gaande	  met	  de	  griep.	  De	  
vijfde	  ziekte	  is	  een	  kinderziekte	  die	  tussen	  de	  4	  en	  10	  jaar	  kan	  ontstaan	  en	  niet	  gevaarlijk.	  Het	  lijkt	  
aanvankelijk	  op	  griep.	  Deze	  is	  net	  als	  griep	  besmettelijk	  via	  de	  luchtwegen.	  Voor	  zwangere	  vrouwen	  die	  
minder	  dan	  20	  weken	  zwanger	  zijn,	  even	  opletten	  dat	  zij	  dit	  niet	  krijgen	  i.v.m.	  met	  de	  ongeboren	  baby.	  
Echter	  de	  incubatietijd	  en	  besmettingstijd	  is	  twee	  weken	  voordat	  je	  ziek	  wordt,	  dus	  daar	  kom	  je	  altijd	  te	  
laat	  achter.	  	  

Dit	  wordt	  gezegd	  t.a.v.	  de	  vijfde	  ziekte	  op	  de	  website	  van	  de	  RIVM:	  
“Krijgt	  een	  zwangere	  vrouw	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  zwangerschap	  de	  vijfde	  ziekte?	  Dan	  is	  er	  een	  klein	  
risico	  op	  een	  miskraam.	  Bij	  de	  meeste	  vrouwen	  verloopt	  de	  zwangerschap	  normaal	  en	  zijn	  er	  voor	  de	  baby	  
geen	  gevolgen.”	  
	  
Wellicht	  heeft	  u	  een	  hangerig	  kind	  thuis	  met	  hele	  rode	  vurige	  wangen	  of	  vlekjes,	  dit	  kan	  een	  teken	  zijn	  dat	  
het	  de	  vijfde	  ziekte	  is.	  Wij	  hebben	  contact	  opgenomen	  met	  de	  GGD,	  omdat	  er	  geen	  andere	  meldingen	  zijn	  
is	  geen	  sprake	  van	  een	  besmetting.	  Hoewel	  dit,	  zoals	  hierboven	  beschreven,	  niet	  altijd	  duidelijk	  is.	  	  
Voor	  meer	  informatie	  verwijs	  ik	  u	  naar	  de	  volgende	  website:	  	  
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten
/Vragen_en_antwoorden_vijfde_ziekte	  

Staking  op  12  december  
De	  school	  zal	  waarschijnlijk	  op	  12	  december	  sluiten	  i.v.m.	  de	  onderwijsstaking.	  In	  de	  loop	  van	  komende	  
week	  zullen	  we	  u	  via	  de	  Digiduif	  berichten	  over	  ons	  besluit.	  
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Gezocht  
Overblijfouder	  die	  op	  de	  woensdagen	  kleutergroepen	  begeleidt	  tijdens	  de	  lunch	  
Tijd:	  12.00-‐12.30	  groep	  1/2A	  ,	  12.30-‐13.00	  uur	  groep	  	  1/2D	  
Taken:	  De	  kinderen	  in	  rust	  laten	  eten,	  bekers	  losdraaien,	  helpen	  opruimen,	  snoeten	  poetsen,	  tafels	  
schoonmaken.	  Deze	  werkzaamheden	  doet	  u	  zelfstandig	  in	  de	  groep,	  er	  is	  iemand	  van	  school	  aanwezig	  als	  
supervisie.	  Een	  ‘inwerkmoment’	  is	  	  mogelijk.	  
Vergoeding:	  7,50	  €.	  
Vanaf:	  de	  Kerstvakantie	  

Graag	  even	  mailen	  naar	  r.naron@kpoa.nl	  (teamleider	  onderbouw)	  
Even	  binnen	  lopen	  kan	  ook!	  

Uit  de  wijk     
(Herhaling)	  Zaterdag	  9	  december	  2017	  vindt	  weer	  het	  jaarlijks	  familiematinee	  van	  muziekvereniging	  
Animato	  in	  en	  om	  de	  St	  Josephkerk	  in	  Hooglanderveen	  plaats.	  Dit	  jaar	  is	  het	  thema	  “	  feest	  van	  het	  
licht”.	  	  In	  de	  vorige	  nieuwsbrieven	  zijn	  de	  flyers	  bijgevoegd	  t.a.v.	  dit	  matinee.	  

Kleuterkerk  op  weg  naar  Kerst 	  
Kerk	  op	  Schoot	  is	  een	  laagdrempelige	  samenkomst	  voor	  kinderen	  van	  4	  tot	  7	  jaar	  met	  hun	  ouder(s)	  en/of	  
grootouder(s).	  We	  komen	  op	  3	  december	  om	  11.00	  uur	  samen	  in	  de	  Parochiezaal	  St.	  Joseph	  naast	  de	  kerk	  
in	  Hooglanderveen.	  Het	  thema	  is	  deze	  keer	  Op	  weg	  naar	  Kerst.	  Rond	  de	  grote	  kaars	  gaan	  we	  zingen	  en	  
bidden,	  we	  luisteren	  naar	  het	  verhaal	  van	  de	  eerste	  kaars	  op	  de	  adventskrans.	  
Ook	  maken	  we	  een	  handige	  knutsel,	  die	  onderweg	  naar	  Kerst	  van	  pas	  komt!	  Natuurlijk	  gaan	  we	  tot	  slot	  
ons	  eigen	  kaarsje	  aansteken.	  Kom	  je	  ook	  met	  mama,	  papa,	  oma	  en	  opa?	  

	  

Het  wijkteam  in  de  school.   Weet  u  nog?  
Bij	  vragen	  over	  opvoeding,	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind	  en	  andere	  vragen	  binnen	  het	  gezin	  of	  omgeving,	  
bent	  u	  van	  harte	  welkom	  ze	  te	  stellen	  aan	  Henri	  Heijink	  van	  het	  Wijkteam.	  Hij	  is	  elke	  vrijdag	  van	  8.15	  uur	  
tot	  9.30	  uur	  aanwezig	  in	  de	  teamkamer.	  Weet	  u	  welkom.	  Alleen	  kennismaken	  mag	  ook,	  zonder	  vraag.	  Hij	  
staat	  u	  graag	  even	  te	  woord.	  
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Kind  en  motoriek  

 
De	  spannende	  december	  maand…	  

December	  is	  voor	  de	  kinderen	  altijd	  een	  drukke	  en	  spannende	  tijd,	  zowel	  op	  school	  als	  thuis.	  Drie	  grote	  
feesten	  in	  één	  maand.	  Vaak	  horen	  hier	  ook	  cadeautjes	  bij	  en	  krijgen	  Sinterklaas	  en	  de	  Kerstman	  hele	  lijsten	  
met	  wensen.	  Om	  je	  verlanglijstje	  nog	  leuker	  en	  spannender	  te	  maken	  kun	  je	  het	  volgende	  doen:	  

• Pak	  een	  groot	  leeg	  wit	  of	  gekleurd	  vel	  papier,	  een	  schaar	  en	  lijm.	  	  
• Zoek	  alle	  folders	  met	  speelgoed	  bij	  elkaar.	  Eventueel	  kun	  je	  ook	  bij	  je	  favoriete	  winkel	  een	  folder	  

ophalen.	  	  
• Knip	  de	  plaatjes	  van	  de	  dingen	  die	  jij	  graag	  wilt	  hebben	  uit	  en	  plak	  deze	  op	  het	  lege	  vel	  papier.	  
• Versier	  dit	  mooie	  (verlang)	  lijstje	  en	  vergeet	  niet	  je	  naam	  er	  op	  te	  schrijven!	  

	  

Namens	  Kind	  en	  Motoriek	  wensen	  wij	  u	  een	  hele	  fijne	  decembermaand	  en	  een	  fantastisch	  2018!	  	  

	  

  


