Nieuwsbrief december 2017
Van de Ouder Vereniging: Schoonmaakavonden op ‘t Swannestee
Belangrijke datums:
-1 dec. Voorleeskampioen
- 5 dec. Sinterklaasfeest op school
-7 dec. OV/MR vergadering
-12 dec Eventuele stakingsdag
-19 dec. Creatieve middag
-19 dec. Bijeenkomst leerlingenraad
-20 dec. Kom kijken in de klas 14.15-14.30 uur
-21 dec. Kerstdiner op school
-22 dec. Kerstviering op school
-23 dec. tot en met 7 jan. KERSTVAKANTIE (met minikleurplaat!)
-9 januari Schoonmaakavond
Jarig in december:
Groep
2 Jack Leenstra (2011) 1-2
2 Riemer Zwaga (2009) 4
5 Douwe de Leeuw (2006) 7-8
13 Diemer Booi (2011) 1-2
13 Pieter de Haan (2009) 4
21 Sil Faber (2009) 4
27 Jarno Visser (2009) 4
31 Finn Wielinga (2009) 4

Kom-kijken-in-de-klas moment van deze maand:
woensdag 20 december van 14.15-14.30 uur
5 dec. Komt Sinterklaas bij ons op school
Op dinsdag 5 december verwelkomen we
zingend en met z’n allen Sinterklaas op
school. Natuurlijk zijn alle ouders welkom om
te komen kijken op het plein. De
Goedheiligman zal zich daarna de hele
ochtend richten op de onderbouw. Hij brengt
aan groep 1-2, groep 3 en groep 4 een
bezoek. In de hogere groepen geven de
kinderen zelf invulling aan het feest. Er wordt
al druk geknutseld en gerijmd!

Leesnieuws uit de BIEB
Verkiezing schoolkampioen voorlezen!
Ook dit jaar doet onze school mee met de Nationale
Voorleeskampioen. Na een korte voorronde in groep 7-8 heeft de
jury, bestaande uit de Voorleeskampioen van vorig jaar Amarens
de Vries, twee leerlingen uit de groep en juf Yvonne, besloten dat
Nynke Grijpstra heeft gewonnen en onze school gaat
vertegenwoordigen bij de finale van de Gemeente de Fryske
Marren. Gefeliciteerd! Wij wensen haar veel succes!

Voorlezen aan oudere kinderen? 6x hierom doen
Lees jij je oudere kind - die al lang zelf kan lezen - nog weleens voor? Niemand twijfelt namelijk aan het
idee dat een boek aan kleinere kinderen voorlezen goed is. Maar het voorlezen aan oudere kinderen is
eigenlijk net zo belangrijk - voor zowel de taalvaardigheden als de connectie tussen ouders en kind.
Meestal stoppen we op een gegeven moment met het voorlezen van boeken aan onze kinderen,
omdat ze oud genoeg zijn en zelf kunnen lezen. Maar er zijn verschillende aanwijzingen die suggereren
dat het helemaal niet zo gek is om je kind te blijven voorlezen!
-Bron: The Huffington Post-

Het hele artikel lezen en de 6 redenen ontdekken? Klik op deze link:
https://www.jmouders.nl/vrije-tijd/lezen/voorlezen/voorlezen-aan-oudere-kinderen-6x-hierom-doen

Nieuws van de Ouder Vereniging: Schoonmaakavonden op ‘t Swannestee
Waarom zijn deze schoonmaakavonden?
We hebben een schoonmaker die iedere dag komt schoonmaken. Toiletten, lokalen,
lesplein, kantoren enz. En toch organiseren wij ook nog schoonmaakavonden. Dit is om
zaken schoon te maken die niet regulier bij de werkzaamheden van de schoonmaker horen.
( roosters in het plafond, een keer extra onder de kasten stofzuigen, een keer extra de tafels
afnemen enz. )
Ieder jaar wordt er een schoonmaakrooster opgesteld door de OV (oudervereniging). Alle
ouders staan hier 1 keer per jaar op vermeld om voor 1,5 uur te komen helpen schoonmaken
(19.00 – 20.30). Door een groot aantal ouders wordt hier gehoor aan gegeven waar we
ontzettend blij mee zijn want een schone omgeving is een gezonde omgeving. Alles wat er in
1,5 uur extra schoongemaakt kan worden is meegenomen. Hoe meer ouders dus komen
helpen hoe meer er schoongemaakt kan worden. En nu gaat het om dit laatste. Wij merken
de laatste tijd dat er steeds minder ouders komen op deze schoonmaakavonden en er dus
ook minder schoongemaakt kan worden.

Onze vraag is dan ook; Als u staat ingedeeld voor een schoonmaakavond, zou u dan
ook willen komen helpen? Bent u verhinderd, ruilen met een ander mag natuurlijk
altijd!
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking.

Hartelijke groet, De oudervereniging.

12 dec. Eventuele onderwijs stakingsdag
De onderwijsbond is in onderhandeling met minister Slob van onderwijs over een eerlijk
salaris en werkdrukvermindering. In de week van 5 december wordt de onderwijsbegroting
besproken in de tweede kamer. Vanaf die week wordt ook bekendgemaakt of de staking van
12 december doorgaat of niet. Zodra wij meer weten hoort u het van ons.

19 dec. Creatieve middag
Ook dit jaar organiseren we weer een gezellige creatieve middag! We vinden het erg leuk als
ouders zich opgeven om samen met een groepje kinderen iets leuks voor Kerst te komen
knutselen.
OPROEP: creatieve vaders, moeders, oppassen, pakes en beppes voor de creatieve
middag. Via de groepsleerkracht kunt u zich opgeven om iets leuks te knutselen in de groep
van uw kind. Opgeven kan bij de groepsleerkracht.
Knutselinspiratie nodig? Kijk eens op de diverse inspiratie apps zoals bijv.: Pinterest

21 dec. Kerstdiner op school
Op donderdag 21 december vieren we Kerst in de klassen met een groot kerstdiner. Ook dit
jaar kunt u als ouder zorgen voor wat lekkers op het klassenbuffet! De organisatie ligt in
handen van de OV en zij nemen t.z.t. contact met u op via mail en een briefje. ’s Avonds
bent u vanaf 18.30 uur van harte welkom op het plein. De glühwein en warme
chocolademelk staat voor u klaar. De opbrengst van de drankjes gaat ook dit jaar naar ‘Gein
op het plein’. Om 19.00 uur wordt u door alle kinderen van de school toegezongen.

22 dec Kerstviering met de kinderen
Op het grote leerplein vieren we met de kinderen dat het bijna Kerst is. Alle groepen
verzorgen een stukje van het programma. Voor kinderen, door kinderen. En dan, voor gr. 1
t/m 4 om 12.00 uur en voor gr. 5 t/m 8 om 14.15 uur start de Kerstvakantie!

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe!

Graag tot ziens op 8 januari!

