
            Nieuwsbron     
                 4   december    2020  

  
Beste   ouders,   verzorgers,   
Vandaag   vieren   wij   op   school   het   sinterklaasfeest.   Helaas   was   het   vanmorgen   niet   mogelijk   met   u   allen   
de   Sint   te   ontvangen   maar   voor   de   kinderen   werd   het   toch   een   heerlijk   feestje   in   de   klas.   Na   vandaag   
gaan   wij   ons   richten   op   het   kers�eest   wat   over   twee   weken   gevierd   zal   worden.   Hoe   dit   zal   plaatsvinden,   
leest   u   onder   het   kopje   Kerst.     
Regelma�g   is   in   de   Nieuwsbron   gesproken   over   de   veiligheid   bij   het   in-   en   uitgaan   van   de   school.   We   
zien   dat   u   als   ouders   gehoor   gee�   aan   de   oproep   om   samen   het   in-   en   uitgaan   van   school   in   goede   
banen   te   leiden.   Samen   sterk!   Dank   daarvoor.   
Wij   durven   op   dit   moment   nog   geen   uitspraken   te   doen   over   de   situa�e   na   de   kerstvakan�e.   Met   alle   
waarschijnlijkheid   zal   er   volgende   week   meer   duidelijkheid   komen.   Wij   zullen   u   dan   ook   in   de   
Nieuwsbron   van   18   december   op   de   hoogte   brengen   van   eventuele   maatregelen   die   na   de   kerstvakan�e   
zullen   gelden.   
Zorg   goed   voor   uzelf   en   voor   elkaar!   

  
Agenda   
11-12-2020                     Vrolijke   kers�ruiendag   
18-12-2020 Kers�eest   op   school   
18-12-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit   
18-12-2020 De   kerstvakan�e   begint   voor   alle   groepen   vanaf   12.00   uur   

  
Personele   zaken/vervanging   Simone   
We   zijn   verheugd   u   te   kunnen   vertellen   dat   we   een   goede   juf   hebben   gevonden   die   juf   Judith   zal   
vervangen   en   naast   juf   Janneke   in   groep   1/2   C   zal   staan   tot   de   zomervakan�e.   Haar   naam   is   Rachel   de   
Graaf   en   zij   werkt   al   langer   in   de   s�ch�ng   dus   is   geen   onbekende   van   ons.   Rachel   zal   zichzelf   in   de   
Nieuwsbron   van   januari   aan   u   voorstellen.   Maandag   a.s.   komt   Rachel   al   kennismaken   met   de   kinderen   
zodat   zij   weten   wie   er   na   de   vakan�e   voor   de   groep   staat.   

  
Kerst   
Sinterklaas   is   nog   maar   net   vertrokken   of   de   school   wordt   alweer   in   kerstsfeer   gebracht.   De   eerste   
adventsvieringen   hebben   al   plaatsgevonden   in   de   groepen.   
Er   staan   voor   de   komende   weken   verschillende   ac�viteiten   gepland;   
Kerstkaarten   sturen   
De   �jd   rondom   kerst   is   voor   veel   ouderen   een   extra   moeilijke   periode,   zeker   dit   jaar.     
Het   Na�onaal   Ouderenfonds   organiseert   een   Grote   Kerstkaartenac�e.   Samen   met   het   ouderenfonds   
willen   wij   zoveel   mogelijk   ouderen   een   lichtpuntje   bezorgen.    
Groep   4   t/m   8   doen   dit   jaar   mee   met   deze   kerstkaartenac�e.     
Zingen   bij   de   ouderen  
We   gaan   met   alle   groepen   buiten   kerstliedjes   zingen   voor   onze   ouderen   in   Soest.     
Vanaf   maandag   14   tot   en   met   donderdag   17   december   gaan   alle   groepen   op   pad;   
Groep   1-2:   Vijverhof   
Groep   3-4:   Wiekslag     
Groep   5-6:   Honsbergen     
Groep   7-8:   Daelhoven   en   Molenschot   
De   groepen   1   t/m   6   kunnen   hier   lopend   naar   toe.   De   groepen   7   en   8   gaan   op   de   fiets.   

  
  



  
Vrolijke   kers�ruiendag   
Vrijdag   11   december   is   het   vrolijke   kers�ruiendag!   Heb   je   een   vrolijke   Kers�rui   of   kun   je   er   één   lenen?   
Trek   hem   aan   op   de   Vrolijke   Kers�ruiendag!   
Kerstontbijt     
Vrijdagochtend   18   december   hee�   uw   kind   in   zijn/haar   eigen   groep   een   kerstontbijt,   dit   wordt   geheel   
verzorgd   door   school.   We   willen   u   vragen   om   uw   kind   een   bord,   beker   en   bestek   mee   te   geven.   
De   star�jden   van   vrijdag   18   december   blijven   hetzelfde   (A-groep   8.25   uur   -   8.35   uur,   B-groep   8.35   uur   -  
8.45   uur).   
Kerstviering   
Na   het   kerstontbijt   wordt   er   in   alle   groepen   een   kerstviering   gehouden,   waarin   wij   luisteren   naar   het   
kerstverhaal   en   met   elkaar   kerstliederen   zingen.   
De   groepen   5   t/m   8   zijn   om   12.00   uur   uit   en   de   groepen   1   t/m   4   om   12.10   uur.   De   kinderen   hoeven   geen  
eten   en   drinken     mee   te   nemen   die   dag.   

Hoofdluiscontrole.   (herinnering)     
Normaal   gesproken   worden   de   kinderen   na   elke   vakan�e   gecontroleerd   op   de   aanwezigheid   van   
hoofdluis   en/of   neten.   In   verband   met   de   corona   maatregelen   is   het   nu   niet   mogelijk   deze   controles   op   
school   uit   te   voeren.   Wij   vragen   u   om   uw   kind(eren)   thuis   goed   te   controleren   en   om   ons   te   informeren   
als   er   onverhoopt   luizen   of   neten   aanwezig   zijn   

  
Lezen   met   Joleo   
Kinderen   die   lezen   moeilijk   vinden,   pakken   niet   zo   snel   een   boek.   Zij   komen   daardoor   minder   vaak   in   
aanraking   met   (jeugd)literatuur.   Lezen   is   belangrijk   voor   de   ontwikkeling   van   kinderen:   ze   vergroten   
bijvoorbeeld   hun   woordenschat   en   ze   leren   zich   in   te   leven   in   anderen.   In   onze   samenleving   is   dat   van   
belang.   Veel   kinderen   maken   vanwege   dyslexie,   andere   leesproblemen   of   omdat   ze   simpelweg   liever   in   
bomen   klimmen,   te   weinig   ‘leeskilometers’,   terwijl   ze   in   latere   fasen   van   het   onderwijs   en   �jdens   hun   
werkende   leven   veel   teksten   moeten   ‘verwerken’.   Wij   leven   nu   eenmaal   in   een   talige   samenleving:   
iedereen   moet   zo   goed   mogelijk   kunnen   lezen   en   schrijven   om   echt   mee   te   kunnen   doen.   
Hoe   krijg   je   kinderen   die   niet   van   lezen   houden   met   hun   neus   in   de   boeken?   Door   lezen   leuk   te   maken!   
Met   Yoleo   verdien   je   leespunten   die   je   kunt   gebruiken   om   je   virtuele   kamer   in   te   richten.   Lezen   met   
Yoleo   is   ook   makkelijk.   Doordat   de   tekst   wordt   getoond   en   voorgelezen.   
Meer   informa�e   over   Yoleo   kunt   u   vinden   op    www.yoleo.nl   
Om   toegang   te   krijgen   tot   veel   boeken   is   het   handig   dat   uw   kind   een   eigen   account   aanmaakt   en   dit   
koppelt   aan   zijn/haar   bibliotheek   account.   Bovendien   kunnen   de   kinderen   met   hun   eigen   account   thuis   
en   op   school   met   Yoleo   verder   lezen.   Op   de   website   van   Yoleo   (kopje   'help')   staat   stap   voor   stap   
uitgelegd   hoe   Yoleo   werkt,   zie    link.     Veel   leesplezier   gewenst!   

  
  

  
  

http://www.yoleo.nl/
https://yoleo.nl/help

