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TERUGBLIK KERST…
Dat klinkt wat vreemd: een ‘terugblik op Kerst’, terwijl we de Kerstdagen nog voor
ons hebben liggen! Maar voor ons als school zijnde, is het gewoon een feit! We
hebben veel mooie activiteiten met de kinderen mogen beleven, zoals de
Adventsweken waarin we samen met de kinderen konden toeleven naar Kerst.
Iedere maandagochtend zijn we de afgelopen vier weken met de hele school
gestart in de aula voor een gezamenlijke weekopening.
De Kerstcrea afgelopen vrijdagmiddag, het maken én bezorgen van kerstkaarten
voor de bewoners van de wijk en daarnaast ook de verhalen en activiteiten in de
klas rondom Kerst: alles heeft bijgedragen aan een sfeervolle periode waarin we
de kinderen de mooie boodschap van Kerst hebben willen meegeven.
Als afsluiting hiervan vierden we afgelopen
dinsdagavond in de aula het Kerstfeest met
elkaar, hiervan heeft u al foto’s via Social
Schools ontvangen. En het kerstdiner
aansluitend was voor de kinderen ook echt
een feestje!
Helaas was de regen een kleine spelbreker
tijdens het pleinmoment, maar gelukkig
konden we toch nog enkele mooie liederen
met elkaar zingen en was er voor de koude
handen ook iets warms te drinken!
We willen alle ouders die in deze periode geholpen hebben bij de
verschillende activiteiten, en zéker ook de ouders van de kerstcommissie uit
de Ouderraad, héél hartelijk bedanken voor al jullie tijd en inzet!! Mede
dankzij jullie hebben we er voor de kinderen een fijne tijd van kunnen
maken!
En dan tot slot: er is een heel mooi bedrag opgehaald voor Stichting Jarige
Job, ons goede doel met Kerst. Dit is namelijk het bedrag geworden van:
400 euro!!! Gaaf om te merken dat de kinderen enorm betrokken waren bij
dit doel! U allen ook hartelijk bedankt voor uw gift!

EVEN VOORSTELLEN: DE LEERLINGENRAAD
Eind november vonden in de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 de verkiezingen
plaats voor de Leerlingenraad van CBS Boterdorp! Spannend, want iedere klas
had meerdere kandidaten, maar na een serieuze stemronde waarbij iedere
kandidaat zijn speerpunten in de klas mocht presenteren zijn de volgende
kinderen gekozen voor de Leerlingenraad:
Jayhlen (groep 4/5), Aylin (groep 5/6), Maura
(groep 5/6), Lars (groep 5/6), Benjamin (groep 7),
Natasha (groep 7), Willem (groep 8) en Julysa
(groep 8)
Inmiddels heeft de groep raadsleden haar eerste
bijeenkomst gehad. Hierin hebben zij eerst met
elkaar kennis gemaakt. Want ook al ken je elkaar
‘gewoon’ allemaal, in deze samenstelling is het fijn
om elkaar wat beter te leren kennen. Daarna zijn
de taken verdeeld, waarbij er een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en een beheerder
van de ideeënbox zijn gekozen.
Kortom, ze zijn begonnen! Met veel zin en trots!
En dat vinden wij als team fantastisch om te zien. We kijken dan ook erg uit naar
de samenwerking met deze betrokken groep leerlingen. Veel succes jongens en
meiden!

AFSCHEID JOKE DUBOIS
Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van Joke Dubois, onze
schoolmaatschappelijk werker. Een persoonlijk bericht van haar aan u:
Geachte ouders/verzorgers,
Na 10,5 jaar schoolmaatschappelijk werk ga ik per 1-1-2020 Lansingerland
verlaten, omdat de gemeente een contract met een andere
jeugdhulporganisatie is aangegaan.
In de afgelopen jaren heb ik honderden kinderen, hun ouders en leerkrachten
gesproken. Het was een voorrecht om dit te mogen doen, om samen met u als
ouders en school te zoeken naar wat het belang van de kinderen diende.
De gesprekken met kinderen waren altijd weer bijzonder; ik zal ze missen.
Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u en uw kinderen het
allerbeste toe.
Met hartelijke groet,
Joke Dubois - schoolmaatschappelijk werker
In januari informeren wij u over de nieuwe jeugdhulporganisatie.

VOETBALROBOTICA OP TV LANSINGERLAND
Half november jl. hebben de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een demonstratie
voetbalrobotica bijgewoond in de Oostmeerhal in Berkel en Rodenrijs. Deze was
georganiseerd door de TU Eindhoven. Dit was een inspirerende en enerverende
ochtend voor de kinderen, want keepen tegen voetbalrobots bleek toch nog
behoorlijk lastig !!
TV-Lansingerland heeft er een leuk item van gemaakt en het staat toevallig als
eerste in de rij van nieuws-items deze maand. Het duurt bij elkaar nog geen 4
minuten.
Op TV draait de uitzending mee in de carrousel die ieder uur een maand lang
wordt herhaald tussen 7 en 23 uur.
De uitzending is op Youtube te zien via de volgende link:
https://youtu.be/9EOb9-cqsTo

NOGMAALS: BUITENSPEELGOED?
Vorige week deden we via Social Schools een
oproep voor buitenspeelgoed. Afgelopen week
zijn er enkele materialen binnen gekomen,
waarvoor hartelijk dank!
Maar mocht u in de kerstvakantie gaan
opruimen of gewoon bedenken dat u toch nog
het e.e.a. heeft liggen aan buitenspeelgoed:
wilt u aan ons denken?
U kunt hierbij denken aan springtouwen, stoepkrijt, elastieken, Donald Duck
Pockets, knikkers, hoepels, kleine balletjes, tafeltennisbatjes e.d. Het gaat dus
om materialen die u niet meer terug hoeft.
Speelattributen met wielen zetten we tijdens de grote pauze niet in op het plein
vanwege de veiligheid en voor grote ballen zorgen we zelf. Mocht u iets voor
ons hebben, dan graag inleveren in de eerste week na de kerstvakantie. Alvast
hartelijk dank!

BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
Maandag 23 december t/m
vrijdag 3 januari

Kerstvakantie

Maandag 6 januari

We beginnen weer!

Donderdag 16 januari

Schoonmaakavond

