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Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  

Komende	  week	  gaan	  we	  het	  Sinterklaasfeest	  vieren.	  Een	  
spannende	  tijd	  voor	  vele	  kinderen.	  Alle	  kinderen	  hebben	  
vrijdag	  dan	  een	  dag	  vrij.	  Wij	  hebben	  dan	  onze	  derde	  studiedag.	  
Op	  die	  dag	  kunnen	  diverse	  leerkrachten	  een	  pitch	  houden.	  Het	  
is	  de	  bedoeling	  dat	  wij	  na	  de	  pitch	  gaan	  inventariseren	  wat	  wij	  
vooral	  willen	  blijven	  doen	  en	  ook	  waar	  wij	  graag	  naar	  toe	  
willen.	  Elke	  leerkracht	  krijgt	  de	  mogelijkheid	  om	  zijn	  of	  haar	  
visie	  te	  presenteren,	  maar	  ook	  hoe	  ziet	  zijn	  of	  haar	  dag	  eruit.	  Een	  mooie	  ontwikkeling.	  Na	  de	  derde	  studiedag	  
ga	  ik	  met	  alle	  input	  aan	  de	  slag.	  Zoals	  ik	  al	  eerder	  heb	  aangegeven	  zal	  ik	  dit	  uiteraard	  met	  u	  delen.	  

Afgelopen	  week	  heb	  ik	  een	  start	  gemaakt	  met	  de	  leerlingenraad.	  Deze	  kinderen	  zijn	  een	  soort	  
klassenvertegenwoordiger.	  Vanaf	  groep	  5	  zit	  er	  1	  leerling	  uit	  elke	  groep	  in	  deze	  raad.	  Tijdens	  onze	  eerste	  
vergadering	  heb	  ik	  de	  leerlingen	  uitgelegd	  wat	  de	  functie	  inhoudt.	  Zij	  krijgen	  een	  notulen	  van	  elke	  
vergadering	  en	  zij	  houden	  zelf	  voor	  elke	  vergadering	  een	  klassenvergadering	  (o.l.v.	  de	  leerkracht).	  Samen	  met	  
hun	  klas	  kunnen	  zij	  dan	  met	  ideeën	  komen.	  Ik	  heb	  erg	  veel	  plezier	  in	  het	  houden	  van	  dit	  soort	  vergaderingen.	  
De	  kinderen	  nemen	  hun	  taak	  erg	  serieus	  en	  geven	  hun	  wensen	  op	  een	  eerlijke	  en	  respectvolle	  manier	  aan.	  Zij	  
voelen	  zich	  zo	  verantwoordelijk	  voor	  de	  ontwikkelingen	  op	  school.	  

Vol	  trots	  kon	  ik	  ook	  afgelopen	  week,	  tijdens	  het	  bezoek	  van	  ons	  College	  van	  Bestuur,	  verschillende	  leerlingen	  
aan	  het	  woord	  laten.	  Het	  College	  van	  Bestuur	  bezoekt	  elke	  school	  binnen	  onze	  stichting	  4	  keer	  per	  jaar.	  Zij	  
monitoren	  zo	  de	  ontwikkelingen	  op	  elke	  school.	  Het	  eerste	  uur	  stond	  in	  het	  teken	  van	  onze	  mediatoren,	  
leerlingenraad	  en	  een	  aantal	  kinderen	  van	  de	  projectgroep.	  Zij	  hebben	  hen	  meegenomen	  in	  hun	  taak	  en/of	  
rol.	  Het	  tweede	  uur	  stond	  in	  het	  teken	  van	  een	  gesprek	  met	  het	  MT.	  Tijdens	  dit	  uur	  heb	  ik	  kunnen	  aangeven	  
waar	  ik/we	  trots	  op	  zijn	  en	  wat	  loopt.	  Hoe	  trots	  ik	  ben	  op	  mijn	  team	  en	  de	  kinderen.	  Maar	  ook	  heb	  ik	  kunnen	  
aangeven	  waar	  ik/we	  tegen	  aanlopen.	  Wat	  er	  speelt,	  de	  vervangingsproblematiek,	  de	  communicatie	  en	  de	  
werkdruk	  die	  dit	  met	  zich	  meebrengt.	  Voor	  mij	  een	  waardevol	  bezoek.	  

Ik	  wens	  u	  allen	  een	  goed	  weekend.	  

Yvonne	  Geelhoed	  

Goede  dingen  komen  naar  degene  die  erin  geloven.  
Betere  dingen  naar  degene  met  geduld.  

En  de  beste  dingen  naar  degene  die  niet  opgeven.  
	  

Presentatiemoment  portfol io  
Vrijdagmiddag	  hebben	  de	  kinderen	  uit	  groep	  1/2	  hun	  portfolio’s	  gepresenteerd.	  Er	  waren	  veel	  papa’s,	  
mama’s,	  opa’s,	  oma’s	  etc.	  in	  de	  school.	  Erg	  mooi	  om	  te	  zien	  dat	  de	  betrokkenheid	  groot	  is.	  Dankuwel	  
daarvoor.	  
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Sinterklaas  
Wie	  komt	  er	  alle	  jaren…?	  Nog	  een	  paar	  nachtjes	  slapen	  en	  dan	  zal	  Sinterklaas	  ook	  dit	  jaar	  weer	  de	  St.	  
Josephschool	  aandoen.	  Uit	  betrouwbare	  bron	  hebben	  we	  vernomen	  dat	  hij	  daarbij	  zelfs	  zijn	  nieuwe	  paard	  
meeneemt	  en	  wat	  Paardenpieten.	  Sinterklaas	  zal	  de	  groepen	  1	  t/m	  4	  bezoeken	  in	  de	  klas.	  De	  kinderen	  van	  
groep	  5	  t/m	  8	  houden	  zich	  bezig	  met	  surprises.	  Groep	  7	  en	  8	  nemen,	  waar	  nodig,	  zelf	  materiaal	  mee	  om	  een	  
surprise	  op	  school	  te	  maken.	  	  

Het	  10-‐uurtje	  wordt	  op	  5	  december	  door	  de	  OAC	  verzorgd.	  Kinderen	  met	  een	  allergie	  nemen	  zelf	  een	  eigen	  
10-‐uurtje	  mee	  en	  iedereen	  neemt	  zijn	  eigen	  lunch	  mee.	  Voor	  de	  groepen	  3	  en	  4	  zal	  er	  Pietengym	  
georganiseerd	  worden.	  Daarvoor	  hoeven	  ze	  geen	  gymspullen	  mee	  te	  nemen.	  	  

Langs	  deze	  weg	  willen	  we	  alle	  ouders	  bedanken	  die	  hebben	  meegeholpen	  om	  de	  school	  te	  versieren	  en	  die	  in	  
de	  voorbereidingen	  ervoor	  hebben	  gezorgd	  dat	  we	  er	  op	  5	  december	  een	  gezellige	  dag	  van	  kunnen	  maken.	  

Ale	  belangrijke	  zaken	  voor	  een	  gezellige	  dag	  op	  een	  rij:	  

• 8.15	  uur:	  kinderen	  van	  groep	  5	  en	  6	  mogen	  hun	  
surprises	  naar	  binnen	  brengen	  

• 8.20	  uur:	  alle	  andere	  kinderen	  mogen	  naar	  hun	  eigen	  
groep	  

• 8.30	  uur:	  alle	  kinderen	  verzamelen	  op	  het	  plein	  bij	  
het	  hek;	  ouders	  die	  willen	  kijken	  blijven	  buiten	  het	  
hek;	  denkt	  u	  aan	  de	  AVG	  in	  verband	  met	  foto’s	  
nemen?	  

• 8.40	  uur:	  Sint	  wordt	  verwacht	  
• 8.50	  uur:	  kinderen	  gaan	  naar	  binnen	  en	  zij	  volgen	  het	  programma	  in	  hun	  klas	  

Kerst  
Terwijl	  de	  Sint	  nog	  langs	  moet	  komen	  op	  school,	  zijn	  de	  voorbereidingen	  voor	  Kerst	  al	  in	  volle	  gang.	  Omdat	  er	  
nogal	  wat	  op	  het	  programma	  staat,	  lichten	  we	  nu	  alvast	  een	  tipje	  van	  de	  sluier	  op.	  	  

Allereest	  zoeken	  we	  nog	  hulp	  voor	  het	  versieren	  van	  de	  school.	  Dit	  zal	  zijn	  op	  dinsdag	  10	  december	  om	  19.00	  
uur.	  Ook	  voor	  het	  opruimen	  op	  donderdag	  19	  december	  om	  14.30	  uur	  kunnen	  we	  nog	  wel	  wat	  handjes	  
gebruiken.	  U	  kunt	  zich	  inschrijven	  via	  de	  klassenagenda	  in	  Parro	  van	  uw	  kind.	  

Het	  thema	  van	  dit	  jaar	  is	  ‘zorgen	  voor	  elkaar’.	  	  Wij	  doen	  dit	  jaar	  weer	  mee	  aan	  de	  actie	  van	  de	  voedselbank.	  
De	  dozen	  waar	  u	  uw	  bijdrage	  in	  kunt	  doen	  staan	  klaar	  vanaf	  11	  december.	  Ook	  zijn	  we	  voornemens	  mee	  te	  
doen	  met	  een	  kerstkaartenactie	  voor	  ouderen.	  

In	  de	  aanloop	  naar	  Kerst	  zullen	  we	  met	  alle	  groepen	  aandacht	  geven	  aan	  de	  Adventviering.	  Op	  donderdag	  19	  
december	  vieren	  we	  dan	  Kerst	  op	  school.	  Er	  wordt	  al	  druk	  geoefend	  om	  een	  kerstmusical	  op	  te	  kunnen	  
voeren	  in	  de	  St	  Josephkerk.	  Er	  zal	  een	  voorstelling	  zijn	  om	  9.00	  uur	  en	  eentje	  om	  10.30	  uur.	  Als	  ouder	  mag	  u	  
daarbij	  aanwezig	  zijn.	  Ook	  de	  senioren	  uit	  het	  woonzorgcentrum	  St.	  Joseph	  zijn	  hiervoor	  uitgenodigd.	  
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Verder	  wordt	  er	  momenteel	  vorm	  gegeven	  aan	  een	  kerstkoor	  die	  acte	  de	  présence	  zal	  geven	  om	  de	  kinderen	  
een	  feestelijk	  welkom	  te	  heten	  op	  school	  voor	  de	  Kerstviering.	  Na	  al	  deze	  muzikale	  activiteiten	  zullen	  we	  in	  
de	  klas	  een	  kerstlunch	  houden.	  Ook	  hierbij	  geldt:	  we	  zorgen	  voor	  elkaar.	  We	  gaan	  d.m.v.	  lootje	  trekken	  een	  
lunch	  klaarmaken	  voor	  een	  ander	  kind	  uit	  de	  klas.	  Nadere	  informatie	  daarover	  volgt	  nog.	  Er	  zal	  dit	  jaar	  geen	  
avondprogramma	  zijn	  .	  

Tot	  slot	  houden	  we	  een	  feestelijk	  afsluiting	  van	  dit	  kalenderjaar;	  op	  vrijdag	  20	  december	  willen	  we	  tussen	  
13.30	  en	  14.00	  uur	  de	  vakantie	  inluiden	  door	  een	  gezellig	  samenzijn	  van	  leerlingen,	  ouders	  en	  leerkrachten	  
op	  het	  plein	  onder	  het	  genot	  van	  een	  kopje	  warme	  chocomel.	  

	  

Vanuit   de  wijk  
Kerstbal len  verzamelen!     
In	  de	  Advent	  heeft	  de	  kinderwoorddienst	  het	  thema	  'dankbaar	  verwachten',	  op	  weg	  naar	  de	  geboorte	  van	  
het	  kindje	  Jezus.	  Elke	  zaterdagavond	  maak	  je	  een	  eigen	  ster	  voor	  de	  grote	  boom	  die	  er	  staat:	  over	  Dromen,	  
Doen,	  Delen	  en	  Dienen.	  En,	  je	  krijgt	  iedere	  week	  een	  eigen	  ster	  mee	  naar	  huis	  om	  op	  te	  hangen,	  telkens	  een	  
stap	  dichter	  bij	  Kerstmis.	  Verzamel	  ze	  alle	  vier,	  kom	  zaterdag	  om	  19.00	  uur	  naar	  viering	  met	  pastor	  Roderick	  
in	  de	  St.	  Josephkerk	  én	  voor	  je	  eigen	  kinderwoorddienst!	   
Pannenkoeken     
Volgende	  week	  zaterdag	  7	  december	  zijn	  er	  weer	  pannenkoeken	  voor	  de	  viering!	  Vanaf	  18.00	  uur	  ben	  je	  
welkom	  in	  de	  parochiezaal	  naast	  de	  St.	  Josephkerk	  voor	  heerlijke	  pannenkoeken	  en	  soep.	  Om	  19.00	  uur	  is	  er	  
dan	  een	  viering	  met	  kinderwoorddienst	  in	  de	  kerk.	  Kom	  je	  dan	  ook? 
Zing  mee   in  het  Kerstkoor!      
Wil	  je	  op	  kerstavond	  vlakbij	  de	  kerststal	  zitten?	  En	  vind	  je	  zingen	  ook	  hartstikke	  leuk?	  Kom	  dan	  oefenen	  met	  
het	  kinderkoor.	  Je	  gaat	  twee	  keer	  samen	  zingen:	  op	  dinsdag	  10	  december	  en	  maandag	  16	  december	  om	  
19.00	  uur	  in	  de	  Parochiezaal	  naast	  de	  St.	  Josephkerk.	  Je	  gaat	  met	  andere	  kinderen	  een	  half	  uurtje	  de	  liedjes	  
oefenen	  voor	  de	  Familiekerst	  op	  24	  december.	  Voor	  limonade	  wordt	  natuurlijk	  gezorgd!	  


