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Nieuw
De komende week start Destiny Solin bij ons op school. Wij wensen haar een leerzame en leuke tijd toe
op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Kani Khalid, Yanaira Brandenburg, Liam Vonk en Dristan de Bruin van harte met hun
verjaardag.

Facebook
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Zoals u weet zet de school zich in voor de kinderen die bij ons op school les krijgen. Daarnaast is de
school ook betrokken bij de ontwikkelingen “thuis in de Wijk” en “Wij zijn de Hoek”.
Vanuit een positieve gedachte, die de dingen die we al goed doen en goed gaan, versterken. De
onderdelen, die nog verbetering behoeven, op te pakken vanuit een goede dialoog om voor verbetering
te zorgen.
Via deze weg wil ik ouders / verzorgers en overige mensen die niet tevreden zijn m.b.t. een activiteit
en een negatieve reactie willen plaatsen op Facebook, verzoeken daar eerst over na te denken en een
personeelslid in die gedachte mee te nemen. Dit personeelslid heeft naast de lesgevende taken, de
oudergesprekken, de vergaderingen, de studiemomenten ook een activiteit georganiseerd !
Op dit moment ondervind ik persoonlijk en de organisatie in het geheel hinder van negatieve meldingen
die via de digitale communicatie middelen worden gedeeld.
Voor vragen en/of opmerkingen over/op dit stukje kunt u met mij contact opnemen.
Alvast bedankt voor het constructief meewerken aan de mooiste Daltonschool op Westvoorne.
Arnold Eijgelsheim
Directeur
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Sinterklaascadeaus
Donderdagochtend stond er nog een verrassing voor de kinderen
op school klaar.
Voor de groepen 1 t/m 8 had Sint nog een aantal mooie cadeaus
gekocht. Leren programmeren en wetenschap en technologie zijn
de nieuwe kerndoelen in het basisonderwijs.
De school heeft met deze cadeaus de gehele leerlijn in school en
kan zo de kinderen al meenemen in de 21ste eeuwse vaardigheden.
In 2020 moeten alle scholen aan de kerndoelen voldoen.
Sint dacht, waarom dan niet nu al beginnen. De kinderen hebben met elkaar de cadeaus gezocht en met
elkaar uitgepakt. De kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast. Vandaag hebben al verschillende
lerlingen de voorbereidende werkzaamheden verricht om met de nieuwe robots aan de slag te gaan.

Schoolfruit

Aankomende woensdag, donderdag en vrijdag hebben we waspeen,mandarijn en appel op het
programma staan.

Kerstdiner
Dit jaar zal het kerstdiner plaatsvinden op woensdag 19 december 2018. De kinderen zullen samen
genieten van al die zelfgemaakte lekkere hapjes. Hiervoor kunt u een bedrag tot €5,00 euro
terugkrijgen, als u de bonnetjes inlevert bij de groepsleerkracht. Vanaf 16.45 uur kunt u de hapjes
brengen, vanaf 17.00 uur kunnen de leerlingen binnenkomen en om 1845 uur weer opgehaald worden.
Wij zouden het erg leuk vinden als de kinderen in hun feestkleding komen. Vanaf maandag 17
december 2018 kunnen de leerlingen bord, bestek, soepkom en beker voorzien van naam meenemen.

Kerstmusical
Net zoals de voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een kerstmusical georganiseerd. De
kerstmusical wordt uitgevoerd op donderdag 13 december en vrijdag 14 december. De deelnemende
kinderen verwachten wij om 18:00 uur. De zaal gaat om 18.30 uur open en de musical begint om 19.00
uur precies. Nadere mededelingen over kleding, kunt u volgen op Parro.
Wij zullen voor de koffie/thee en limonade een kleine bijdrage vragen. Ook zullen we een collecte
houden en het opgebrachte geld zal ten goede komen aan de school.

Verkeersbegeleiders mini-vierdaagse
Van maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei 2019 lopen de groepen 1 t/m 4 de mini vierdaagse. Om dit
veilig te laten verlopen zijn er nog een aantal verkeersbegeleiders nodig. Wilt u ons hier 1 of meerdere
dagen bij helpen of meer informatie hierover meld dit dan bij de groepsleerkracht of Karen (moeder
Mare, groep 4).
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Groep 1/2a

Eten en drinken

Groep 1/2b

Eten en drinken

Groep 3

Eten en drinken

Groep 4

Jij & ik

Groep 5

Alles apart

Groep 6

Alles apart

Groep 7

Alles apart

Groep 8

Alles apart

Agenda
December:
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

13 dec
14 dec
19 dec
21 dec t/m zondag 6 jan

Kerstmusical
Kerstmusical
Kerstdiner
Kerstvakantie

Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Januari:
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

9 jan s’ middags
14 jan 10:30 uur
22 jan 10:30 uur
23 jan
29 jan 10:30 uur

Nieuwjaarsreceptie ‘Eten verbind’
Rondleiding dorpskerk
Rondleiding dorpskerk
Historyland
Wereldmuziek moet je doen

Groep 1 t/m 8
Groep 8
Groep 7
Groep 5
Groep 7
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