Dankdag/Inzameling Voedselbank

Sinterklaas

De morgen van Dankdag begonnen we met het Nationaal Schoolontbijt. Ja,
het is wel heel bijzonder als je dag mag beginnen met heerlijk eten, zeker,
als je er in de loop van de week achter bent gekomen dat er mensen zijn die
zelfs geen geld hebben om een tube tandpasta te kopen. Wat mooi om dan
in de kerkdienst een doosje of mandje met spullen naar voren te brengen in
de wetenschap dat er op school nog veel meer staat voor de voedselbank.
Dominee Plug zei het in de dienst: ‘Zo geef je dankbaarheid handen en
voeten.’ En als we goed geluisterd hebben, weten we, dat het bij die
dankbaarheid niet alleen gaat om dankbaarheid voor het eten en drinken,
voor al het mooie speelgoed op onze slaapkamer, maar ook dankbaarheid
aan de Heere Jezus die voor ons op aarde kwam, die zichzelf heeft gegeven
voor onze zonden.
Als je dan begrijpt, hoe rijk we wel niet zijn met alles dat we van God krijgen,
wat is het dan mooi dat je dankbaarheid mag tonen met het meenemen van
een tube tandpasta, een fles slaolie, een pak macaroni…

Morgen verwelkomen we de Sint en
zijn pieten. Zo rond 8.45 uur hopen ze
aan te komen bij het bovenbouwplein.
U bent van harte welkom om
aankomst van Sint mee te maken!

Oudergesprekken ‘ZIEN!’
De afgelopen week hebben we heel wat ouders gesproken in een 10 minuten
gesprek over de betrokkenheid en het welbevinden van hun kind, over het
sociaal-emotioneel functioneren.
Ook hebben we nogal wat ouders gesproken over deze nieuwe manier van
oudergesprekken. Wij merken een positieve waardering. Een uitlating: ‘Op
deze manier wordt er naar het welbevinden van het kind gekeken. De cijfers
komen later wel.’ Bij veel mensen was er herkenning waar te nemen: de juf
of meester ziet op school veel van wat er thuis ook gezien wordt. Soms waren
er ook verrassingen: de juf of meester zag bepaalde dingen die thuis niet
gezien werden of andersom. Heel mooi om dan met elkaar in gesprek te
gaan! Ouders van de kinderen van groep 5-8 gaven ook aan het mooi te
vinden wat hun eigen kinderen in de vragenlijst hadden aangegeven.
We herhalen het graag nog een keer: we moeten hierbij niet denken aan
termen als fout of goed, aan ‘scoren’. Eigenlijk is de naam van het
observatiesysteem heel goed gekozen: ZIEN! Mooi om naar kinderen te
kijken, ze te ZIEN! Mooi ook als we daardoor een beter beeld krijgen hoe we
samen kinderen waar nodig verder kunnen helpen.

Hoofdluis
Wilt u zelf ook in deze periode van capuchons en mutsen controleren? In dit
jaargetijde gedijen de beestjes blijkbaar goed…

Vakantie
De kerstvakantie begint voor groep 14 donderdag 20 december om 15:15,
voor groep 5-8 op vrijdag 21 december
om 14:00 uur.

Kerstviering
Nu vast nodigen we de ouders van de
kinderen van groep 1-3 uit voor de
kerstviering
op
woensdag
19
december om 19:00 uur. U krijgt nog
nader bericht.

Juf Margreet
Vandaag gaat juf Margreet weer een
start maken met haar werk op onze
school. Ze begint met enkele uren per
week en hoopt dat binnen een aantal
weken verder uit te bouwen.
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Overblijfgeld per bank
Met ingang van het nieuwe boekjaar 2019 zullen we een aantal wijzigingen moeten doorvoeren in de financiële
afhandeling van het overblijven. Het bovenschools beleid staat geen contante geldstromen meer toe binnen de
school. Voor de afhandeling van diverse facturen (zoals ouderbijdrage, schoolreis, schoolkamp) wordt specifieke
software aangeschaft, overblijven moet vanaf 1 januari 2019 ook per bank betaald worden. Nu deden een
behoorlijk aantal mensen dat al en voor hen verandert er niets.
Met ingang van 1 januari 2019 mogen we dus geen contant geld meer aannemen voor het overblijven. Dat
betekent dat u voortaan de kosten voor het overblijven per bank moet betalen.
Ook als uw kind incidenteel overblijft raden we u aan een overblijfkaart te kopen. Elke keer € 1,50 overmaken
voor incidenteel overblijven is voor u als ouder en voor onze administratie wat omslachtig.
Een overblijfkaart voor 10 keer overblijven kost € 14,--. En die blijft gewoon zijn geldigheid houden. Daar zou u
bij wijze van spreken het hele schooljaar mee kunnen doen.
Heeft u meerdere kinderen en blijven ze regelmatig over, dan kunnen ze samen doen met een kaart. U kunt
uiteraard ook meerdere kaarten tegelijk aanschaffen. Betaling gaat via de schoolrekening: NL37 RABO 03855
38499. Wilt u bij de betalingskenmerken vermelden: Overblijfkaart …. (Naam kind)?
Uiteraard hoeft u niet tot 1 januari te wachten en met betaling per bank, u mag er ook eerder mee starten.

Nog een keer overblijven..
We hebben afgesproken: bij het overblijven geen snoep. Graag houden we ons aan die afspraak. Dus ook in
Sinterklaastijd geen chocolade en koeken.

Veller
Vorige week kregen we een lijstje van namen van de kinderen van onze school die aangemeld zijn op de nieuwe
Arianeschool op Veller. Het is de bedoeling dat kinderen uiterlijk 1 januari zijn opgegeven. Dan weten we waar
we als scholen aan toe zijn. Dat geldt niet alleen voor de Arianeschool, ook voor ons.
Zie ook https://prinses-amaliaschool.email-provider.nl/web/90onjqkknn/lfmpj0q0j2/w1frf2zuzy/xx9axvkvom

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Henk van Roekel.
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