16 november 2018

NIEUWSBRIEF
Algemeen
Daltonvisitatie
Donderdag 22 november wordt een spannende
dag: een landelijke commissie beoordeelt of
we een officieel gecertificeerd dalton
kindcentrum worden! We wensen iedereen
veel sterkte met de voorbereiding.

Actie schoenmaatjes
Inmiddels staat de tafel bij de onderbouwingang tjokvol schoenendozen! Vandaag was
in principe de laatste dag om de dozen in te
leveren, maar maandag kan ook nog! De
dozen staan dan op het podium.
Alle kinderen/ouders die
een schoenendoos
hebben gevuld, willen
we hierbij heel hartelijk
bedanken.
School
Welkom
Vorige week mochten we Shaira welkom heten
in groep 6. Shaira komt tijdelijk vanuit de
Bron op ons kindcentrum. Van harte welkom.

Personeel
Op zaterdag 24 november werkt juf Marja
Heusinkveld 40 jaar in het onderwijs. Een
mijlpaal! Van harte gefeliciteerd! We zullen dit

heugelijke feit op een latere datum gaan
vieren.
Voortgangsgesprekken
Maandag 19 november worden de
voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m
7 gehouden voor de ouders die zich hiervoor
hebben ingepland. We hopen op goede
gesprekken.
(Voorlopige) Brugklasadviesgesprekken
(voor de beide groepen 8)
Op dinsdag 20 en woensdag 21 november
houden de collega’s van beide groepen 8 de
voorlopige brugklasadviesgesprekken. Ook op
de middag en vroege avond. Ook voor deze
gesprekken geldt dat u en uw kind hiervoor
via het ouderportaal worden uitgenodigd.
Fietscontrole
Vorige week werden door vrijwilligers van
Veilig Verkeer Nederland de fietsen
gecontroleerd. Met name de verlichting is deze
donkere dagen van belang. Gelukkig kregen
de meeste kinderen de sticker ‘Deze fiets is
oké’ op hun fiets geplakt.

Adventsvieringen
Nog even en dan zitten we alweer in de
adventsweken. De weken waarin we uitkijken
naar het Kerstfeest. In de kerken, en ook op
school, wordt tijdens de adventsweken elke
zondag (in de kerk) en maandag (op school)
een nieuwe kaars aangestoken, zodat als het
bijna kerst is, alle vier de kaarsen branden.
We houden op 26 november, 3, 10 en 17
december adventsvieringen op school. Dit
houdt in dat we met twee verschillende
groepen (uit boven- en onderbouw) bij elkaar
gaan zitten. We zingen samen het adventslied,
een kerstlied, steken adventskaarsen aan en
luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Het
thema voor de advents- en kerstviering(en)
dit jaar is: Iedereen telt mee!

Hoofdluis
Afgelopen week zijn ook de
bovenbouwgroepen gecontroleerd. We waren
bíjna hoofdluisvrij. De ouders van de
desbetreffende kinderen met hoofdluis of
neten zijn inmiddels op de hoogte gebracht.
Ons motto blijft: Blijf
controleren, vooral de
dames, maar ook de
heren!
Agenda
19
november
20 en 21
november
22
november
24
november
28 nov.

Voortgangsgesprekken groep
1 t/m 7
(Voorlopige)
brugklasadviesgesprekken
Daltonvisitatie
Juf Marja 40 jaar werkzaam
in het onderwijs
Vergadering MR

29 nov.

Vergadering OR

5 december

Sinterklaasfeest

Kinderopvang
Welkom
Welkom Lise en Milan op de kinderopvang.
Milan is ook nieuw op de peuteropvang net als
Thijmen. Allemaal welkom op kindcentrum De
Eshorst! We wensen jullie een fijne tijd op ons
Kindcentrum!
Inspectierapport
Twee week geleden kregen
wij de inspectierapporten
van de GGD voor zowel de
BSO als de KDV. Alle
onderdelen zijn voldoende
en een mooie beoordeling.
Top! Op de website onder ‘kinderopvang’ en
dan bij ‘overige informatie’ kunt de
inspectierapporten lezen.
Geld van oudercommissie SPMD
Twee jaar geleden zijn de peuterspeelzalen
van de SPMD gesloten en is de peuteropvang
ondergebracht bij de scholen. Het geld wat de
oudercommissie destijds nog in kas had is nu
verdeeld over de verschillende
kinderopvanglocaties. Wij hebben hier extra
speelgoed van gekocht en een prachtige
spiegel. (zie foto). We zijn hier erg blij mee.

Visitekaartje kinderopvang
Voor alle ouders van de kinderopvang hebben
we een visitekaartje met daarop alle
belangrijke telefoonnummers. Handig om bij
de hand te hebben!

Dalton kinderopvang
We zijn de afgelopen 2 jaren heel druk
geweest met de voorbereiding van ons dalton
kindcentrum. De leidsters en de kinderen
hebben hard gewerkt en we hopen dat de
visitatiecommissie dat volgende week ook zal
kunnen zien. Ons hele kindcentrum heeft dan
een prachtige doorgaande daltonlijn en daar
zijn we best trots op!

Ander nieuws/nieuws van buiten
Herhaling minikerk
Zondag 18 november om 15:00 uur wordt er
weer een minikerk georganiseerd in de
Pauluskerk voor kinderen t/m groep 3 en hun
(groot)ouders.

