Extra nieuwsbrief
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Ouderinfo
Voor ouders en kinderen van De Krommen Hoek
___

In deze extra nieuwsbrief vindt u informatie over:
-

het schoolschaatsen

-

de kerstviering van donderdag 20-12

-

gevonden voorwerpen

-

de voortgang rondom Breugel Bruist
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Schoolschaatsen
Dit jaar zijn we weer uitgenodigd om te komen schaatsen op de schaatsbaan in het dorp. Het
schema ziet er als volgt uit:
Maandag 17 december van 13.30 uur tot 14.30 uur: groep 4,5 en 7
Donderdag 20 december van 13.30 uur tot 14.30 uur: groep 3,6 en 8
Groep 3 en 4 zullen te voet naar de schaatsbaan gaan en vertrekken op school om 13.00 uur.
Deze kinderen blijven op school over met de leerkracht. Om 14.30 uur kunnen de kinderen
van groep 3 en 4 worden opgehaald door hun ouders op de schaatsbaan. Kinderen die niet
worden opgehaald lopen met de leerkracht weer mee naar school.
Groep 5 t/m 8 gaan per fiets naar de schaatsbaan. Zij blijven niet verplicht over op school.
Om 13.15 uur vertrekken zij per fiets naar de schaatsbaan. Alle kinderen fietsen daarna met de
leerkracht weer mee naar school. Zij mogen niet vanaf de schaatsbaan naar huis!
De kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen, maar mogen ook schaatsen lenen. Als de
schaatsen worden meegenomen moeten deze in een stevige tas zitten die de kinderen zelf mee
kunnen nemen. Handschoenen zijn verplicht!
Op woensdag 19 december komt de gymles te vervallen.
We hebben er weer heel veel zin in!
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Kerstviering donderdag 20 december
Op donderdag 20 december vieren we kerst op school.
We verwachten de kinderen om 18.00 uur in hun mooiste kerstkleding op school en starten dan
met een kerstdiner.
Fietsen graag in de stalling zetten en binnenkomen via de ingang bij de kleuters.
We vragen elk kind om 8 lekkere hapjes mee te nemen voor het kerstdiner. De leerkracht houdt
een lijstje bij van de hapjes die gemaakt worden, zodat er veel verschillende hapjes zijn. Het zou
fijn zijn als het op een wegwerpbord of -schaal kan. Na afloop graag hapjes die over zijn mee
naar huis nemen of buiten uitdelen, anders wordt het weggegooid.
Rond 20.00 uur is het programma afgelopen. De kinderen gaan eerst nog terug naar de klas en
komen daarna met de leerkracht naar buiten. Vanaf dat moment bent u zelf weer
verantwoordelijk.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er na het kerstdiner een buitenprogramma en een ware Santa-run in
de tuin. Houd hiermee rekening bij het kiezen van de kleding van de kinderen. Een leuk
kerstmanpak, Rendieronesie of alleen een kerstmuts: het is allemaal goed, maar het kan wel
een beetje vies worden!
De groepen 1 t/m 4 blijven lekker binnen.
Om 19.40 uur zijn alle ouders van harte welkom en staat er glühwein en warme chocomel klaar
op het schoolplein. Uiteraard hopen we jullie allemaal te zien, zodat we elkaar een fijne kerst
kunnen wensen.
Kerstgroetjes van de Evenementencommissie
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Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen die wij verzameld hebben vanaf de zomervakantie, liggen in de hal op
de tafels. Mocht u iets kwijt zijn geraakt de afgelopen tijd, dan is het handig om hier even te
kijken. Op woensdag 19 december gaan deze spullen weg.
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Voortgang rondom Breugel Bruist
Graag brengen wij u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom Breugel Bruist.
Zoals u misschien al heeft vernomen heeft onze bestuurder, Annemie Martens, tijdens de
laatste commissievergadering ingesproken. Ze heeft de politiek om ‘ruimte’ gevraagd om in
actieve samenwerking met de schoolteams, ouders en de medezeggenschapsraden een plan te
maken voor de huisvesting van De Regenboog en De Krommen Hoek. Deze ruimte is toegezegd
door de politiek, waardoor wij nu aan de slag kunnen gaan.
Dit betekent dat wij op korte termijn in afstemming met het team en de MR de eerste stappen
gaan zetten op weg naar een plan. Komende MR-vergadering zal het onderwerp in ieder geval
ook ter sprake komen. Hoe we u als ouders gaan betrekken bij het maken van dit plan, zal
tevens besproken worden. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u hierover in de
nieuwsbrieven informeren.
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de
directie.

