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Viering 4e advent
Kerstviering
9.15-10.00 FR-OO-GLG-GG-BB
10.15-11.00 HB-SZ-MM-PP-TT
11.15-12.00 VR-AG-VV-TuTi-CB
Kerstdiner
17.10 Welkom op het voorplein
17.20 Leerlingen naar de klas
17.30 Kerstdiner
18.20 Kerstwens voor ouders op
het binnenplein
Verlengde inloop
Studiedag.
Alle leerlingen vrij.
Start kerstvakantie.
Eerste schooldag na de
Kerstvakantie

Update klankbordgroep communicatie
Aan het begin van het jaar hebben we de ambitie uitgesproken om de communicatie met ouders te verbeteren. We doen
dit op drie manieren:
-

De twee studiedagen voor leerkrachten van dit jaar staan in het teken van gespreksvaardigheden.
De directie volgt een leergang over communicatie.
Er is een klankbordgroep communicatie opgericht.

Wat is er sindsdien gebeurd?
Zowel de ouders van de klankbordgroep als de teamleden hebben gekeken naar wat goed gaat in de school en wat
verbeterd kan worden. We zijn blij om te kunnen constateren dat het team en de ouders van de klankbordgroep hierin op
één lijn zitten.

Waar gaan we de komende tijd aan werken?
We informeren u tijdig over hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat.
We zorgen ervoor dat u de algemene informatie over de school tijdig ontvangt en makkelijk terug kunt vinden. Daar zetten
we de website, het reisverslag en de parro app voor in.
We nemen u mee in het Daltonproces van uw kind. Hoe ziet de ontwikkeling van kinderen eruit en hoe kunnen wij als
school en ouders hierin samenwerken om uw kind hierin te laten floreren.

En hoe nu verder?
Met het team en de klankbordgroep gaan we kijken hoe we dit de komende tijd precies gaan oppakken. Ons streven is om
voor het eind van het schooljaar al verbeteringen doorgevoerd te hebben. Heeft u ideeen of suggesties? We horen het
graag.

Verlengde inloop
Op 20 december, de dag na het kerstdiner is er “verlengde inloop”. Dat betekent dat kinderen even kunnen
uitslapen en pas tussen 08.30 en 09.30 uur op school hoeven te zijn.
Kerstfeest op school
We vieren kerstfeest op school met een Kerstviering in de kerk en een Kerstdiner in de klas. In de komende
weken bereiden we het kerstfeest voor. Dit doen we met verschillende activiteiten, zoals het vieren van de
Advent, het versieren van de klas, het oefenen van kerstliedjes, het maken van kerststukjes enz.
Om het Kerstfeest op school op een fijne wijze vieren hebben we hulp van ouders nodig, daarbij kunt u denken
aan de volgende zaken:
-

-

Per klas wordt het vervoer naar de kerk door ouders gedaan, u krijgt eventueel nog de vraag of u
daaraan kunt meehelpen.
Wij zijn blij dat we als “gast” in de Willibrorduskerk in Rhoon onze Kerstviering mogen houden. Wij
hechten aan passend, respectvol, gedrag tijdens de Kerstviering in de kerk, leerkrachten bespreken dit
in de klas met de leerlingen.
Daarnaast gelden voor ouders ook afspraken te weten:
- Er is de mogelijkheid om de viering bij te wonen, ouders worden dan gevraagd achterin de kerk plaats te nemen.
- Delen van de viering worden verzorgd door leerlingen, het is niet de bedoeling dat er in de kerk
geapplaudisseerd wordt.
-Fotograferen of anderszins opnames maken is tijdens de viering niet toegestaan. Ouders van de oudercommissie
maken opnames voor een sfeerimpressie.
Na het kerstdiner sluiten we gezamenlijk ons kerstfeest af op het binnenplein. Wilt u schalen, borden enz die
gebruikt zijn bij het kerstdiner op donderdag mee naar huis nemen

Schooldoel
december 2018

“De mooiste feesten van het jaar,
Sinterklaas en Kerst,
vieren we gezellig en vredig met elkaar.”

