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Nieuws uit het team
Inhoud studiedag vrijdag 22 november
Vandaag zijn alle leerlingen van de school vrij en mogen alle meesters en juffen aan de slag.
Vanmorgen staat het leren in de leerteams weer centraal. We krijgen scholing over effectieve
instructie principes en bekijken we de beste manieren om samen een lessenserie op te zetten. In de
middag krijgen wij meer informatie over de privacywet en wat dat betekent voor het handelen van
ons als leerkrachten. De insteek van elke studiedag is dat we er met elkaar de volgende werkdag iets
aan hebben. Met dit programma denken we dat weer voor elkaar gekregen te hebben.
Methode levensbeschouwing
Afgelopen jaar hebben wij met het team onderzocht welke methode van rekenen past bij onze visie
op het rekenonderwijs. Dit jaar zijn wij aan het bekijken welke methode past bij onze ambitie op het
gebeid van levensbeschouwing. In ons schoolplan staat beschreven in de ambities: “De leerlingen
kennen en respecteren verschillende levenswijzen en overtuigingen”. Daarnaast staat in de beloftes
die wij maken: “Wij brengen leerlingen kennis bij over verschillende culturen, godsdiensten en
generaties en brengen hen milieubewustzijn bij.” Bij het zoeken naar een methode die passend is bij
deze ambitie en belofte werken wij nu een periode met een proefversie van de methode Hemel en
Aarde. Deze methode biedt leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid om met elkaar te praten en te
lezen over godsdienst en levensbeschouwing. In alle groepen geven de leerkrachten tussen de
herfstvakantie en de kerstvakantie meerdere lessen vanuit deze methode. In januari gaan we
bekijken of deze lessen ons ondersteunen om de ambitie te halen of dat we toch nog verder moeten
zoeken naar een methodiek die daar beter bij aansluit.

Nieuws van de TSO - Solidoe
Beste ouders en verzorgers
Hier even een paar huishoudelijke mededelingen omtrent de TSO.
In deze leuke, maar drukke periode van de sinterklaas, kan het gebeuren dat uw kind niet altijd alles
wat u hem of haar in het trommeltje meegeeft, op eet. Dit bijvoorbeeld vanwege het extra
pepernoten bakken op school en evt. wat sinterklaas stress vooral als de sint en pieten bijna op
school komen. Wilt u daar rekening mee houden met wat u in het broodtrommeltje doet? Wij
proberen in deze tijd er als nog wel heel goed op te letten dat de kinderen zoveel mogelijk hun
trommel leeg eten en hun drinken opdrinken.
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Wij merken de laatste weken ook dat een aantal kinderen geen drinken mee heeft bij de lunch (of dit
al in de ochtend opgedronken heeft). Uiteraard is het belangrijk dat kinderen voldoende drinken op
een dag, dus de kinderen die niks bij zich hebben, voorzien wij van een bekertje water. Heel fijn dat
sommige kinderen een navulbare fles mee krijgen. Bij hen letten wij erop dat zij deze weer bijvullen
tijdens de lunch.
In de aula staat een koelkast die gebruikt mag worden om producten die gekoeld moet blijven in te
bewaren. Zet u de lunch van uw kind hierin, wilt u deze dan voorzien van een naam?
Het komt wel eens voor dat kinderen tijdelijk of langdurige medicatie nodig hebben die tijdens de
overblijf moet worden geven. Is dit bij uw kind het geval, meldt dit dan a.u.b. via
tsodezon@solidoe.nl aan de coördinator, Kirsten de Jong. U krijgt dan een formulier toegestuurd
waarop u kunt vermelden hoe de medicatie gebruikt en toegediend moet worden.
En tot slot maar zeker niet onbelangrijk!
Sinds de nieuwe inrichting van het schoolplein, waren wij als TSO ook een beetje zoekende hoe wij
dat moesten in gaan vullen met alle verschillende leeftijdsgroepen. Voorheen speelden de kleuters en
de kinderen vanaf groep 3 gescheiden van elkaar.
Wij hebben er nu voor gekozen om alle groepen over het hele schoolplein te laten spelen. Wij
merken dat dit een positieve werking op de kinderen heeft. Zo zijn er de echt klimmers die heel graag
in de raket zitten en het parcourtje afleggen, de meiden en jongens die heel graag bij de zandbak de
kleuters helpen, de dolle dansers die nu allemaal te gelijk hun pasjes kunnen oefenen en leren aan
anderen, onze KINGspelers die alle kinderen het spel proberen uit te leggen en te laten spelen en dan
natuurlijk onze sporters die niet weg te slaan zijn bij het
kunstgras .
Wij zien dat er veel meer interactie is tussen alle groepen. En
zo blijft de overblijf een hele gezellige tijd met al uw
kinderen.
Groetjes van de TSO-CREW

Sinterklaasfeest
U heeft het vast al gehoord. De Postpiet heeft ons gevraagd voor Sinterklaas een
surpriseparty te organiseren. De Kwakel houdt wel van een feestje, dus we zien het
helemaal zitten. We zijn begonnen met het oefenen van een lied om Sint mee te
verrassen. Het lokaal waar Sint op 4 december de groepen zal ontvangen, wordt
door iedereen versierd. Nog 1 ding ontbreekt: Een prachtig versierde stoel! Wie
helpt ons aan een stoel voor Sint? Misschien wel iets dat lijkt op een troon. Laat het
weten aan Juf Ylana van groep 4.

Op dinsdag 26 november is er Pietengym bij KDO voor groep 3, 4, 5 en 6. De kinderen mogen dan
met Pietenpak aan of met Pietenpet op gymmen.
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Op dinsdag 26 november én vrijdag 29 november is er Pietengym voor groep 1 / 2. Zij gymmen in het
eigen speellokaal. Zorgt u voor een Pietenpak of een Pietenpet? Wie weet verdienen de kinderen wel
een Pietendiploma.
Donderdag 28 november zullen de kinderen iets leuks en lekkers in hun zelf geknutselde schoen
vinden. De kinderen wachten met het betreden van het lokaal tot 08.30 uur en kijken samen of er
iets in de schoen te vinden is.
De surprises van groep 6 t/m groep 8 worden verpakt in een vuilniszak. Het gedicht (in envelop
voorzien van naam) zitten aan de onderkant van de surprise bevestigd. De betreffende leerkrachten
zullen met behulp van de kinderen de surprises tentoonstellen. De kijkmiddag voor de surprises is op
dinsdag 3 december van 15.15 uur tot 15.45 uur. U komt toch ook een kijkje nemen in de lokalen van
groep 6 t/m 8?
Op 4 december verzamelen alle kinderen in de klas. Om 8.30 uur gaan we naar de aula. Daar nemen
alle groepen plaats op de aangewezen plek. Ouders en andere belangstellenden kunnen achteraan
komen staan. Houdt u rekening met een middenpad? Daar komt de Sint met zijn Pieten doorheen.
We zullen ons lied oefenen en daarna het licht uitdoen en heel stil worden. Als Sint binnenkomt
zullen we hem enorm verrassen met ons lied. We worden begeleid door de Steelband van Tavenu.
Maar mondje dicht Sint weet nog van NIETS. Vanaf 9.00 uur gaat het sinterklaasprogramma verder in
de eigen groep. Om 11.50 uur verzamelen de groepen 1 t/m 5 in de aula en zwaaien Sint en Pieten
uit.

Vrijdagochtend 6 december
Alle kinderen van groep 1 en 2 zijn vrijdagochtend 6 december vrij. In de middag worden alle
leerlingen wel weer op school verwacht.

Vooruitblik naar kerst
Het lijkt nog ver weg, maar we hebben alvast wat informatie over de kerstperiode op een rijtje gezet.
- Vrijdagavond 6 december: Het wisselen van de sint-versiering naar de kerst-versiering. Wij
hebben hier ouders voor nodig die vanaf 19.30 een uurtje kunnen komen helpen.
- Maandag 9 december: Intekenlijst voor het kerstdiner hangt bij de klassen.
- Donderdagmiddag 12 december: De groepen 5 t/m 8 gaan naar de kerk. Zij gaan daar
luisteren naar het kerstverhaal.
- Woensdag 18 december: De groepen 1 t/m 4 krijgen op school een workshop van Mama
Coelia.
- Donderdag 19 december: Kerstdiner op school. De gerechten kunnen om 17.15 uur in de klas
gebracht worden. Het diner is van 17.30 – 18.30 uur. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4
worden door hun ouders bij de klas opgehaald.
Tijdens het kerstdiner wordt er door de Ouderraad weer een maaltijd voor de ouders
verzorgd. T.z.t kunt u hier kaarten voor kopen.
- Vrijdagochtend 20 december: Kerstviering in de aula. Deze is van 8.45 uur tot 9.45 uur. Om
11.45 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.

3

N
Nieuws over Kerst vanuit de Ouderraad
Dit jaar hebben we als ouderraad voor het eerst via de klassen-app jullie hulp ingeroepen. Dat was
een groot succes! We hadden veel hulp-ouders. Hierdoor konden we in weinig tijd en met een goede
sfeer de school voor het Sinterklaasfeest versieren. Hartelijke dank hiervoor! Inmiddels hebben we
via de klassen-app weer jullie hulp gevraagd voor het opruimen van de Sinterklaas- en het
aanbrengen van de Kerstversiering. We hopen op dezelfde enthousiaste aanmeldingen.

Kerstdiner De ZON 2019
Nog even en de decembermaand komt er weer aan. Op donderdagavond 19
december is het kerstdiner. Vanaf 17:00 uur worden de schooldeuren geopend en
kunnen de kinderen met het meegebrachte eten naar hun klassen. Om 18:30 eindigt
het diner voor de kinderen en kunnen ze worden opgehaald door de ouders in de
klassen.
Ouder buffet
Dit jaar bieden we voor de ouders tussen 17.15 uur en 18.15 uur in de versierde
aula soep, een broodje en glühwein aan. De kosten hiervoor bedragen € 5,- per
persoon. De kaarten kunnen worden gekocht op school bij de ouderraad van 9 t/m
13 december ‘s ochtends van 08:30-09:00 uur in de aula. Zonder kaart geen
toegang!

Ook willen we alvast de datum noemen waarop we dit jaar de Fancy Fair houden: zaterdag 21 maart
2020. Eens in de 2 jaar houden we op school een Fancy Fair. Met een leuk programma voor kinderen,
ouders, grootouders en vrienden halen we geld op voor bijzondere uitgaven op school. Met de
opbrengst van 2 jaar geleden is de vernieuwing van het schoolplein mede-gefinancierd. Binnenkort
krijgen jullie meer informatie over de Fancy Fair van 2020 en het doel, maar we hopen dat jullie nu
alvast de datum reserveren.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 13 december.
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