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Directie
Begin november bent u geïnformeerd over de afwezigheid van Alet Groot, directeur van de Jozef
en Mariaschool. De huidige interim directie heeft zich in die periode middels een brief aan u
voorgesteld. Graag houden wij u, voor zover dat mogelijk is, geïnformeerd.

De laatste week van november is tijdens een informatieavond voor de ouders van groep 7/8
medegedeeld dat er zo snel mogelijk aan het begin van december een opvolgend bericht zou
komen. Hierbij kunnen wij u namens het bestuur laten weten dat er op dit moment nog geen
verdere mededeling over gedaan kan worden. Wel kunnen wij melden dat de ontwikkeling van
de school, het team en de leerlingen voorop staan. Wij werken nauw met het team samen en
zullen ervoor zorgen dat we ons gezamenlijk blijven inzetten en focussen op dat waar de school
en dus uw kind(eren) beter van worden.

Medio januari volgt opnieuw een moment waarin u geïnformeerd wordt. Vertrouwende u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het team en bestuur,

Jeanneke Heinis en Kim Schintz
Directie a.i.

Terugblik Sinterklaas
Op donderdag 1 december bracht de Sint met zijn 2 pieten een bezoek aan de school. De rode
loper lag op deze spannende dag uit en ojee daarnaast lag een grote hoop paardenpoep. Ook
afdrukken van hoefijzers waren te ontdekken op het plein. Wat zal dit allemaal betekenen? De
leden van de oudervereniging hebben in de dagen/weken voorafgaand aan dit grote feest, hun
uiterste best gedaan om de school gezellig aan te kleden en de verrassingen te organiseren. Zij
zorgden ook voor lekkere chocolademelk, limonade en speculaasjes op deze dag. De kinderen
van de groepen 1 t/m 6 mochten naar de mooi ingerichte schatkamer van Sinterklaas om een
cadeautje uit te zoeken. Het zelf mogen uitzoeken is een groot succes onder de kinderen. De
kinderen van groep 7-8 hebben zich met enige hulp van ouders uitgeleefd op het maken van
surprises en bijpassende gedichten. Leuke en originele surprises werden de school ingedragen
en voor wie zou dit cadeau zijn? Verspreid over de hele dag hebben zij de surprises uitgepakt,
genoten van de bijpassende rijmen en zo de tijd genomen voor elkaar. Om 11:00 uur gingen alle



kinderen in groepjes naar de spelletjes en activiteiten die klaargezet waren. Het was erg leuk om
te zien dat de oudere kinderen de begeleiding van de jongere kinderen op zich namen. Samen
langs de activiteiten en elkaar aanmoedigen tijdens het spel. Een mooie vorm van
saamhorigheid. Verschillende ouders waren tijdens het spelletjescircuit op school om te
ondersteunen. Het versieren van de hoefijzers was georganiseerd door een paar ouders.
Hartelijk dank daarvoor, de kinderen vonden het erg leuk om te doen.
De leden van de oudervereniging waren deze dag aanwezig om alles tot een groot succes te
brengen. Het team kijkt terug op een gezellig en ontspannen feest en willen alle hulpouders
hartelijk bedanken. Zonder hen was het niet zo’n groot succes geweest.

Een extra woord van dank
In bovenstaand stuk wordt maar weer eens duidelijk dat wij het, zeker in de decembermaand,
niet zonder ouderhulp redden. Graag richten wij een extra woord van dank aan de versiergroep.
Ook jullie ontzettend bedankt voor de tijd en de moeite die jullie hebben genomen om de school
in sint- en kerstsfeer te brengen. De overgang is altijd kort maar het maakt de feestmaand op
school altijd helemaal compleet. Nogmaals hartelijk dank!

Kerstfeest
In een aparte brief leest u alle ins en outs m.b.t. de komende periode tot aan de kerstviering.
Hierbij alvast de mededeling (en oproep) dat vanaf dinsdag 13 december de intekenlijsten voor
het kerstdiner bij de klassen hangen. U kiest daar (als u wilt) een van de opties en bereidt deze
dan voor tijdens het kerstdiner. De koude hapjes kunnen gebracht worden als uw kind(eren) naar
school komen om 17.30 uur. De warme hapjes bij aanvang van het diner, om 18.30 uur. Voor
verdere info verwijzen wij u graag naar de Kerstfeest uitnodiging.

Afsluiting methode Blink lezen en Blink geïntegreerd.

Groep 3-4 heeft in de afgelopen weken veel gelezen en gewerkt over de verschillende landen in

de wereld. Als afsluiting hebben de kinderen een toneelstuk/musical ingestudeerd. Ze zijn nu al

druk bezig met de voorbereidingen en het oefenen op het toneel. Op woensdag 14 december

om 11:00 uur spelen ze het toneelstuk voor ouders en andere belangstellenden.

Ze hebben er al erg veel zin in en beginnen te stralen wanneer ze op het podium staan.

Oproep:
Welke ouder/grootouder/familielid etc. vindt het leuk om te helpen bij de knutselochtend op
vrijdag 16 december? De kinderen gaan iets maken voor het kerstfeest.
Deze hulpouders worden om 10:00 uur op school verwacht. Het knutselen met de kinderen is
van 10:15 tot 11:30 uur. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Kim of
Jeanneke.

Voor de knutselochtend hebben we ook nog de volgende spullen nodig! Wie kan ons daarbij



helpen?
- dunne takjes, dennengroen en ander groene takken of bloemen
- (zeer) kleine kerstversieringen
- glinsterende pailletten en steentjes
- linten, strikken etc.

U kunt uw bijdrage bij de leerkracht, aan Corina of bij de directie afgeven. Alvast hartelijk dank!

Agenda december:

vr. 9                Mediatorentraining door Tanja Knijn niet door (ziek)
wo. 14           11: 00 uur Optreden voor ouders/opa’s en oma’s door groep 3-4

“Wij gaan op ontdekkingsreis” afsluiting van het Blink thema.
do.15             Mediatorentraining door Tanja Knijn
vr. 16             Kerstknutselochtend voor alle groepen

Mediatorentraining door Tanja Knijn (inhaaldatum voor 9 dec.)
do. 22           17:30 uur Kerstviering - kinderen komen binnen

17:45 uur Kerstviering in de kerk. Ouders en belangstellenden zijn welkom
19:20 - 19:30  uur De kinderen gaan naar huis.

vr. 23             groep 5-6 zwemt vandaag
12:00 uur Start van de kerstvakantie

Agenda januari:

ma. 9            Weer naar school.

In het zonnetje: Van harte gefeliciteerd! En: welkom op school!
In december zijn jarig:

3
8
17
18
20
27
29

Aliyah
Joël
Ajeethan
Loet
Liana
Tijs
Sophie

groep 1-2
groep 7-8
groep 3-4
groep 3-4
groep 1-2
groep 3-4
groep 3-4


