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Nationaal Schoolontbijt
Wat was het een gezellig en smakelijk Schoolontbijt! Bekker Dukers
had gezorgd voor heerlijk brood en krentenbollen. Het was een erg
geslaagde activiteit en we willen Bekker Dukers dan ook bedanken
voor de goede zorgen!

stagiaires
Omdat wij een Erkend Leerbedrijf zijn lopen op dit moment 15
stagiaires vanuit verschillende opleidingen stage op onze school.
Een eindejaar stagiair vanuit de PABO, onderwijsassistenten in
opleiding vanuit de ROC Gilde en Vistacollege, stagiaires drama,
dans en beweging vanuit HBO Zuyd Hoge School, studenten
ergotherapie, pedagogiek en studenten CIOS. De CIOS studenten
leren en ondersteunen tijdens de gymlessen op dinsdag. Naast het
gegeven dat wij al deze studenten met veel plezier begeleiden,
ondervinden wij veel hulp en ondersteuning van hen bij ons onderwijsaanbod. Niet iedereen is alle
dagen aanwezig maar is verdeeld over alle dagen van de week en over meerdere groepen. Wij
vinden het fijn dat wij een rol kunnen spelen in de opleiding van deze jonge, veelbelovende mensen.

creamiddagen `
Tijdens de “alternatieve creaweken” wordt al flink geknutseld. Het podium is al aardig gevuld met
werkjes die door de kinderen zijn gemaakt, het wordt weer een mooi geheel. Het thema is dit keer
“landen”, en dat je met zo’n thema heel creatief kunt omgaan blijkt ook nu wel weer!

Sint
Het wordt nu wel erg spannend voor de kinderen! Zaterdag is het Sinterklaas en kunnen er
cadeautjes worden uitgepakt! Zoals eerder duidelijk werd, werkt de Sint dit jaar vanuit huis. Hij durfde
het, gezien zijn hoge leeftijd, niet aan om naar school te komen. Daarom zal hij vrijdag 4 december
digitaal een bezoek brengen aan de groepen 1 t/m 4 en wordt er voor deze groepen gedurende de
ochtend een spellencircuit opgezet. In de groepen 5 t/m 8 worden surprises uitgewisseld. Inmiddels
hebben alle kinderen ook de schoen gezet. Omdat de Sint intocht dit jaar niet op de normale manier
kon doorgaan, heeft Sinterklaas opdracht gegeven aan de Gezamenlijke Putten om de snoepzakjes
via de school uit te delen, waarvoor hartelijk dank! We wensen iedereen veel plezier toe met dit grote
kinderfestijn.

Pietengym
Dinsdag 4 december werd de sporthal door het hele team omgetoverd tot een Pietenwalhalla. Er
werd geklommen en geklauterd dat het een lieve lust was. Altijd weer een leuke activiteit voor de
kinderen.

Kerstviering
Ook het jaarlijkse Kerstdiner (dit stond op woensdagavond 16 december gepland) kan helaas niet
doorgaan in verband met het Coronavirus. Er is een leuk alternatief bedacht, een “Kerstlunch” op
donderdag 17 december. U ontvangt snel informatie hierover.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 16 december.

webinar
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op 10 december een webinar over social mediagebruik
bij jongeren. In de bijlage vindt u hier meer informatie over.

