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Agenda:
Week 50

Week 51

Maandag
Vrijdag

07 dec
11 dec

Maandag
Donderdag

14 dec
17 dec

Vrijdag

18 dec

Spreekweek: 10-minutengesprekken groep 1-7 (groep 8 op verzoek)
GMR-vergadering
Foute Kersttruien-dag
Advent
Advent
Kerstontbijt en kerstvoorstelling (zonder ouders)
Geen kerstdiner, dus alle kinderen gewoon naar school tot 14.30 uur
12.00 groep 1-8 VRIJ (start Kerstvakantie)
Kerstvakantie van zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari

Gevonden…
Er is een inklapbare fietssleutel (AXA) gevonden. Af te halen bij meneer Dat of juf Angela.
Kerst 2020
Sinterklaas is weer onderweg naar Spanje, dat betekent dat kerst voor de deur staat.
Vanwege de coronamaatregelen zullen de activiteiten anders zijn dan vorige jaren, maar we gaan er
met elkaar een warm en sfeervol kerstfeest van maken.
Dit gaan we doen:


De komende twee weken zullen de groepen in De Kegel
Advent-vieringen houden, in deze vieringen werken we
toe naar de kerstdagen.
Elke viering zal er een kaars meer aangestoken worden.



Vrijdag 11 december: Foute Kersttruien-dag
Alle kinderen en leerkrachten mogen deze dag met een foute kersttrui aan naar school
komen. Je mag natuurlijk ook een eigen trui in kerstsfeer versieren.

Kopij (tot donderdag 20.00) en aanmelden digitale weekbrief: Petra Schaap (graag via Mijn Schoolinfo)

Pagina 1 van 2

Nieuwsbrief


Lijst kerstontbijt
Deze vrijdag krijgen alle kinderen een ingevulde lijst mee, hierop staat
het product wat u (voorverpakt) mee mag laten nemen voor het kerstontbijt.



Donderdag 17 december:
‘s Ochtends is er voor de leerlingen een interactieve kerstvoorstelling van
ZieZus op school, helaas kunnen ouders hierbij niet komen kijken.
‘s Middags is er in alle groepen aandacht en tijd voor elkaar, samen zijn en
samen gezellige dingen doen.
De kinderen krijgen deze middag iets te drinken met iets lekkers.



Vrijdag 18 december: kerstontbijt in de klas
Alle kinderen komen op school om samen te ontbijten. Ze mogen hun mooiste kerstkleding
aantrekken. Ze brengen hun voorverpakte product van de lijst mee. De oudervereniging zorgt
voor borden, bekers en bestek.
Deze hoeven dus niet meegenomen te worden.
Na het ontbijt volgt een programma in de eigen klas en start voor alle kinderen om 12.00 uur
de kerstvakantie!

Rekentuin
Sinds oktober hebben de kinderen toegang tot Rekentuin. Thuis en op school is er veel gebruik van
gemaakt. In de maand oktober zijn er in totaal 74.474 opgaven door de kinderen gemaakt.
Het doel van november was dat de kinderen 100.000 opgaven zouden maken. Dit is gelukt!
De kinderen hebben in november maar liefst 106.815 opgaven gemaakt.
In elke klas is er een Rekentuin maandtopper bekend gemaakt. De maandtopper is het kind dat in een
maand de meeste opgaven van de klas heeft gemaakt.
Met Rekentuin oefent het kind automatisch op zijn of haar eigen niveau.
Zonder dat hier toetsen voor nodig zijn of dat een leerkracht een kind hoeft in te schalen.
Leuke en afwisselende oefeningen naast de methode voor op school en thuis!
Via thuis.basispoort.nl (inloggen met mail van ouders en wachtwoord) kunt u inloggen
op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.
Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met de leerkracht. We helpen u graag.
Lukt het de kinderen van groep 1 t/m 8 om in de maand december in totaal
125.000 opgaven te maken?
Gratis online lezing over zelfvertrouwen op 14 december
Voor ouders die willen weten hoe ze hun kind kunnen helpen
zelfverzekerder te worden organiseert Indigo speciaal voor de ouders
van de Pieter de Jongschool op 14 december om 20.00 uur
een online lezing. Deze lezing is gratis en anoniem.
Zie bijlage voor meer informatie.

De nieuwsbrief verschijnt (in principe) om de week.
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