Nieuwsbrief (4) december 2017
Facebook
Wij zijn ook te vinden op Facebook; via onze website vindt u een link naar de
Facebookpagina van onze school.
Inpakavond groep 1 en 2
De inpakavond voor de ouders van de kinderen in groep 1 en 2 is op maandag 4
december 2017.
De bedoeling van de inpakavond is, dat u het cadeau, dat uw kind op 5 december
krijgt, als surprise gaat inpakken. U kunt hiervoor zelf lapjes, dozen etc. meenemen,
maar op school is ook van alles aanwezig. De surprise moet aan twee voorwaarden
voldoen, te weten:
- de naam van het kind moet er duidelijk op staan
- het cadeautje moet er eenvoudig uit te halen zijn, zodat de surprise heel blijft.
Als u besluit de surprise op school te maken, staat er naast het benodigde materiaal
ook een kopje koffie met speculaas klaar. Als u deze avond verhinderd bent, zien we
graag dat u thuis een surprise maakt.
Hieronder volgen nog enkele suggesties om een indruk te geven van de
mogelijkheden, die er zijn met name voor de ouders, die voor de eerste keer zullen
gaan knippen en plakken.
Strip- of T.V.- figuur van gekleurd karton
De mijter van Sinterklaas van gekleurd karton
De boot van Sinterklaas van dozen
Een huis van dozen
De inpakavond is altijd een gezellige en creatieve avond. We hopen die traditie te
kunnen voortzetten
Wilt u juf Sandra via mail (S.Verstappen@westerwijs.nl) of via klasbord laten weten
of u op de avond aanwezig zult zijn.

Sinterklaasfeest op school groep 1 tot en met 8
Op dinsdag 5 december 2017 komt Sinterklaas bij ons op school. De indeling van
die dag ziet er als volgt uit:
08.30 uur
Alle kinderen worden op school verwacht
08.45 uur
Aankomst van Sinterklaas in de buurt van de school.
U kunt daar als ouders natuurlijk bij aanwezig zijn. Vanaf
09.00 uur wil de Sint graag alleen zijn met de kinderen
09.00
Sint is aanwezig bij groep 1, 2, 3 en 4 in het speellokaal
09.45 uur
Sint bezoekt groep 1/2 in de klas
10.15 uur
Sint heeft pauze
10.45 uur
Sint bezoekt de groepen 3 en 4 in de klas
11.15 uur
Sint bezoekt de groepen 5 tot en met 8 in de klas
De kinderen hoeven op deze dag geen eten en/of drinken mee naar school te
nemen.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. Op 6 december beginnen de lessen om 09.30
uur. Groep 3/4 begint dan op school, groep 5/6 begint in de gymzaal.
Op woensdag 6 december mogen de kinderen speelgoed, dat ze van Sinterklaas
hebben gekregen, mee naar school nemen. Wilt u ervoor zorgen geen breekbaar
speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen mee te geven.
In de groepen 5 tot en met 8 wordt natuurlijk ook het Sinterklaasfeest gevierd.
Er worden van tevoren lootjes getrokken en de kinderen kopen dan voor elkaar een
cadeautje ter waarde van ca. € 5.00. Dat cadeautje wordt verpakt als surprise en
voorzien van een gedicht. Uw kind heeft in verband daarmee een ‘brief van
Sinterklaas’ mee naar huis gekregen op. De lootjes zijn 23 november getrokken.
Kaarsen maken met juf Tjarda
Juf Tjarda van GVO gaat op 19 december kaarsen versieren met was. Ook de
kinderen die geen GVO-lessen volgen kunnen daaraan meedoen, tenzij u bezwaar
heeft. Wilt u dat de leerkracht van uw kind even laten weten.
Oudergesprekken
Dit schooljaar zijn de oudergesprekken ’s middags gepland. We hebben hiervoor
gekozen om de volgende reden:
In de CAO Primair Onderwijs wordt uitgegaan van een werkweek van 40 uur voor
leerkrachten met een fulltime aanstelling (parttimers naar rato). Voor leerkrachten is
het erg lastig om binnen die uren al hun taken uit te voeren. Leerkrachten, die om
8.00 uur beginnen, zouden officieel tot 16.00 uur moeten werken. In de praktijk is dat
meestal niet mogelijk. De nascholingsbijeenkomsten, gesprekken met derden,
voorbereiding en nawerk van de lessen en vergaderingen maken, dat er vaak buiten
deze uren gewerkt moet worden. Binnen het onderwijs is het niet mogelijk om
eventuele overwerkuren te compenseren op een vrije dag elders in de week. Binnen
de 40-urige werkweek leiden de gesprekken ‘s middags tot minder overuren. We
hopen op uw begrip voor onze keuze.

12 december staking??
Zoals u waarschijnlijk uit de pers vernomen heeft, kan het zijn, dat er op 12
december gestaakt gaat worden. Een deel van de leerkrachten van De Triangel heeft
aangegeven te zullen gaan staken. Pas in de week van 5 december wordt duidelijk of
de staking doorgaat. We zullen u z.s.m. informeren over de gevolgen voor onze
school.
Regels en afspraken
De eerste weken van het schooljaar, met als grote verandering de invoering van het
continurooster zitten erop. Voor de teamleden ook een moment om de afspraken die
al bestonden even op te frissen. Graag wil het team de dag op school rustig laten
verlopen voor alle kinderen:
1. De hoofdingang van de school aan de voorkant is in principe bedoeld voor de
kleuters van groep 1 en 2. Deze kinderen kunnen vanaf 08.15 uur (en niet
eerder) in de klas gebracht worden. Om 08.30 uur gaat de bel voor de hele
school. De ouders van de kleuters vragen wij vriendelijk om uiterlijk 08.30 uur
het lokaal te verlaten.
2. De groepen 3 tot en met 8 gaan naar binnen via de achteringangen. Daar
gaan de deuren open om 08.20 uur, waarna er toezicht is op het plein. Na het
ophangen van de tas spelen alle kinderen nog even buiten tot 08.30 uur. Wij
gaan ervan uit dat kinderen vanaf groep 5 in principe ’s morgens niet meer in
de klas gebracht worden of na schooltijd uit de klas opgehaald worden.
Kinderen mogen niet in de klas aanwezig zijn als er geen leerkracht aanwezig
is.
3. Wilt u als ouder een kleinigheid bespreken, dan kan dat voor schooltijd (b.v.
het melden van afwezigheid voor doktersbezoek o.i.d). Als u iets essentieels
wilt bespreken, graag even een afspraak na schooltijd maken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hieronder leest u de regels die we op het plein hanteren:
We spelen buiten (en niet in de gangen en in de toiletten).
We spelen op het plein (en niet in de bosjes)
We kunnen voetballen op het grasveld (niet op het plein).
We kunnen het speelgoed gebruiken.
We leggen het speelgoed weer in de bak na gebruik.
We blijven met de handen en de voeten van elkaar af
We gaan eerst naar de pleinwacht bij onenigheid of blessures

Parkeerplaats voor de school
De laatste tijd komen er op school berichten binnen van teamleden en bezoekers van
de school, dat er kleine beschadigen aan de auto’s zijn ontstaan. De oorzaak zit in
het leunen tegen de auto’s (denk aan knopen en gespen)en het spelen van kinderen
tussen de auto’s. Wilt u zo vriendelijk zijn erop toe te zien, dat de auto’s
ongeschonden blijven? Bij voorbaat hartelijk dank.

Van de Medezegenschapsraad
Lonneke Bosch zit sinds kort in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van Westerwijs. In deze periode van de bestuurlijke fusie van Westerwijs en
Penta Primair is het van belang dat de GMR van Westerwijs op volle sterkte mee kan
denken. De GMR was al enige tijd op zoek naar versterking. In de media is de
afgelopen tijd meerdere keren aandacht besteed aan de fusie. Zo was te lezen dat
het schoolbestuur na de fusie Quadraten zal heten. De voorgenomen fusiedatum van
1 januari 2018 zal misschien niet gehaald worden, maar dan een z.s.m. andere
datum in 2018.
Elke Toxopeus heeft de rol van Lonneke in de MR overgenomen. Zij draait inmiddels
al een jaar mee met de MR. De volgende vergadering is op donderdag 14 december
om 17.00 uur.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 december 2017
Data
November 2017
28 november

Speelgoedmiddag groep 1 en 2

December 2017
4 december
5 december
6 december
11 december
14 december
18 december
19 december
21 december
22 december
25 dec. t/m 7 januari 2018

Inpakavond
Sint op school (lln. vrij vanaf 12.00 uur vrij)
Aanvang lessen 09.30 uur
Vergadering oudervereniging
Vergadering M.R.
Kerstmarkt / ouder- en kind kijkavond
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Kerstfeest op school (lln.vrij vanaf 12.00 uur)
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie

Januari 2018
8 januari
12 januari
19 januari
24 januari
25 januari
30 januari

08.30 uur, weer naar school
Luizencontrole
Kinderraad
Start voorleesdagen
Gedichtendag
Speelgoedmiddag

Februari 2018
6 februari
14februari
16 februari
19 februari
20 februari
22 februari
22 februari
23 februari
26 februari t/m 4 maart

Schoonmaakavond
Open middag
Meeloopochtend
Vergadering oudervereniging
Speelgoedmiddag
Contactmiddag
Contactmiddag
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie

Maart 2018
9 maart
16 maart
20 maart
21 maart
27 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april

Luizencontrole
Kinderraad
Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Paasfeest op school
Paasweekend

April 2018
Week van 16 april
20 april
24 april
27 april t/m 6 mei

CITO eindtoets
Koningsspelen
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Meivakantie

Mei 2018
5 mei
10 t/m 13 mei
17 mei
18 mei
18 mei
21 mei
30 mei

Bevrijdingsdag (alle leerlingen vrij)
Hemelvaart weekend
Schoolfeest (lln. Vrij vanaf 12.00 uur)
Kinderraad
Luizencontrole
Vrijaf vanwege 2e pinksterdag
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Juni 2018
6 juni
8 juni
22 juni
25 juni
26 juni
26 juni
28 juni

Schoolreis groep 1/2
Schoolreis groep 5/6
Teamdag (alle leerlingen vrij)
Vrije dag
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoolreis groep 3/4
Techniekdag

29 juni

Zweminstuif (groep 5, 6, 7, 8)

Juli 2018
4 tot en met 6 juli
9 juli
11 juli
13 juli
13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Schoolreis groep 7/8
Contactmiddag
Contactmiddag
Rapporten mee
Kinderraad
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoonmaakavond
Spelletjesochtend (vrij vanaf 12.00 uur)
Afscheid groep 8
Teamdag (alle leerlingen vrij
Start zomervakantie

