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DAG SINTERKLAASJE……
Was de school gisteren op en top in de Sinterklaasstemming, vandaag is alles
weer opgeruimd en zijn de Sint en zijn Pieten weer rustig vertrokken naar Spanje.
Jammer uiteraard, want we kijken terug op een heel fijne Sinterklaastijd, maar
voor een aantal kinderen (en voor u als ouder/verzorger ) ook fijn dat de rust
weer een beetje terugkeert….
We hebben enorm geboft met het mooie Sinterklaasweer
gisteren tijdens de intocht bij school: het was een mooi en
speciaal moment waarvan we veel kinderen erg zagen
genieten! Zie ook de foto’s in de bijlage bij dit bericht.
We willen alle ouders, en in het bijzonder ook de ouders
van de Ouderraad, die geholpen hebben in de
Sinterklaasperiode bedanken voor de extra inzet!

KERST OP SCHOOL
Dinsdag 17 december vieren we het kerstfeest op school.
Dit jaar worden de kinderen om 16.45u op school verwacht.
Daar zullen we met elkaar een kerstviering houden in de aula en daarna met
elkaar gaan eten in de klas.
De kinderen hebben hiervoor een uitnodiging vandaag ontvangen.
We willen u, als ouders, ook uitnodigen. Daarom zien wij u graag vanaf 18.30u op
het plein onder het genot van een glaasje chocomelk of glühwein. De kinderen
zullen rond 19.00u naar buiten komen en we zullen dan met de gehele school nog
een aantal liederen ten gehore brengen.
Voor het kerstdiner hangt er vanaf a.s. maandag een inschrijfformulier bij elk
lokaal. Hierop kunt u zich intekenen wat u graag wilt maken. Kijk goed naar de
hoeveelheid die erachter staat, zodat we niet te veel eten hebben.
Wij kijken uit naar een fijne kerstviering en samenkomst met u!

info@cbsboterdorp.nl

Groeten,
Namens de kerstcommissie,
Michiel, Petra v.W., Lianne en Simone

KERST: SPAREN VOOR EEN GOED DOEL
Twee keer per jaar sparen we vanuit school voor een goed doel. Dit doen we
omdat we graag stil willen staan bij mensen die het minder goed hebben en dus
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ons eerste doel dit jaar, nu met Kerst, is: “Stichting Jarige Job”.
Wat houdt de ”Stichting Jarige Job” precies in?
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite
en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000
kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun
verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs
geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen
deze kinderen geen cadeautje, hangen er geen slingers en
ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit
schaamte melden ze zich soms zelf ziek.
Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een
onvergetelijke verjaardag. Zij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met
versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en
natuurlijk een mooi cadeau.
In elke klas komen spaarkaarten. Op de spaarkaart staat als spaardoel een
verjaardagsbox t.w.v. 35 euro. Ons doel is om zeker elke klas een verjaardagbox
te laten sparen. Want hoe mooi kan het zijn om samen met de kinderen iets voor
andere kinderen te doen. De komende weken zullen wij de kinderen vertellen
over het doel (tijdens de weekopeningen).
De kinderen kunnen nu al geld meenemen, in de klas staat hiervoor een
spaarpot. Tijdens de kerstviering is er ook gelegenheid om in elke groep geld in
te zamelen en ook zal er een collecte worden gehouden.

KIJKMOMENT IPC: GROEPEN 4/5 T/M 8
Komende woensdagochtend 11 december a.s. is er in
de groepen 4/5 t/m 8 weer een Kijkmoment gepland van
11.30u-12.30u.
De kinderen willen graag laten zien aan welke doelen zij
de afgelopen periode gewerkt hebben rondom de units
van IPC. U bent van harte welkom!
Dit keer is er dus géén Kijkmoment voor de kinderen uit
de groepen 1/2, 2/3 en 3/4, zij deden deze ronde niet
mee: zij leggen het accent op Sinterklaas en Kerst in
deze periode.

VERVANGINGSPROBLEMATIEK
Het lerarentekort is nu en komt steeds dichterbij. De grote steden staan te
springen om professionele krachten voor de groepen. Mocht een volgende
griepgolf onze school niet voorbij gaan, dan zou het zomaar kunnen dat er geen
leerkracht voorhanden is.
We zullen dan noodmaatregelen moeten nemen. Een keer een klas verdelen is
een optie, maar dan zijn ook de andere groepen en leerkrachten zwaarder belast.
Uiteraard vragen we onze parttime leerkrachten terug te komen of valt een ander,
bijvoorbeeld via de invalpool, in. Maar de spoeling wordt nu zo dun, dat ook die
mogelijkheden uitgeput raken. Dan is er nog maar één mogelijkheid over en dat is
kinderen thuis te laten blijven. Niet ideaal, voor niemand.
We hopen dat het zover niet hoeft te komen, maar willen u op tijd voorbereiden. U
kunt zelf alvast nadenken over een opvang in geval van nood. Mocht u zelf nog
ideeën hebben, dan staan wij hier uiteraard voor open.

KINDERKERSTFEEST HERVORMDE KERK
Op 26 december a.s. vieren we het
kinderkerstfeest, waar iedereen van jong tot
oud van harte welkom is!
De kinderen van de zondagsschool hebben
hard gewerkt om een musical in te studeren.
Op eigentijdse
wijze wordt er over de geboorte van Jezus
verteld. De engelen komen dit jaar
bijvoorbeeld op de motor.
De deuren van de Hervormde kerk in Bergschenhoek gaan om 09.00 uur open
en het feest begint
om 9.30 uur. Het duurt ongeveer tot 10.30 uur. Fijne dagen gewenst en graag
tot dan!
Teams van de Jeugdweek en van de Zondagsschool

BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
Woensdag 11 december

Kijkmoment groepen 4/5 t/m 8 van 11.3012.30u

Dinsdag 17 december

KERST op school: start om 16.45u

Vrijdag 20 december

Lesvrije dag, er is géén school

Maandag 23 december t/m
vrijdag 3 januari

Kerstvakantie

