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

Jarig
Wij feliciteren Tibo Tomassen en Cirae Blijd van harte met hun verjaardag.

Onthulling Social-sofa
Ons kunstwerk staat voor ‘ontmoeten en
verbinden’. Op, om en rond de social sofa
kunnen de mensen elkaar op een gezellig,
uitdagend en veilig schoolplein ontmoeten.
Elkaar echt ontmoeten, zodat er een
verbinding met elkaar ontstaat.
Daltonschool De Vuurvogel centraal in het
midden, waar iedereen een verbinding mee
heeft. Van jong tot oud, van ouder tot buur,
van wijkbewoner tot inwoner van
Nissewaard. Laat dit kunstwerk, dat in
gezamenlijkheid is ontwikkeld, een mooi
begin zijn voor een depolariserende
samenleving!
Aanstaande maandag 17 december, zal Wethouder Wouter Struijk de Social Sofa officieel onthullen.
In de afgelopen maanden is er groot en klein aan de bank gewerkt. Wat heeft geresulteerd in een
prachtig kunstwerk. De onthulling staat gepland om 13:00 uur. Aanvang van de middaglessen zal
hierdoor iets later starten dan normaal. We vinden het fijn dat de kinderen en hun verzorger(s) en alle
overige belangstellenden bij de officiële onthulling aanwezig zijn.

U komt toch ook even kijken hoe het eindresultaat is geworden?
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.
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Nieuwjaarsreceptie “Eten verbindt”
Vandaag hebben alle oudste kinderen van uw gezin, een uitnodiging meegekregen voor de
nieuwjaarsreceptie. We hopen 9 januari met u het glas te heffen op een mooi 2019.

Schoolfruit

Aankomende woensdag en donderdag hebben we radijs, banaan en peer op het programma staan.

Plaatsing schommelmat

Vanochtend vroeg is het speeltoestel in de linkerhoek van het schoolplein geplaatst. De leelringen
kunnen na de kerstvakantie gaan genieten van dit speeltoestel. Aankomende week moet eerst het beton
goed uitharden en zal er een val ondergrond moeten worden aangebracht. Als valondergrond zullen
boomsnippers/boomschors worden gestort.
Dus nog even geduld tot het nieuwe jaar!

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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Eten en drinken
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Alles apart
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Alles apart
Di 18/12 Topo toets Midden-Oosten

Agenda
December:
Woensdag
Vrijdag

19 dec
21 dec t/m zondag 6 jan

Kerstdiner
Kerstvakantie

Januari:
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag

9 jan ‘s middags
22 jan 10:30 uur
29 jan 10:30 uur

Nieuwjaarsreceptie ‘Eten verbind’ Groep 1 t/m 8
Rondleiding dorpskerk
Groep 7
Wereldmuziek moet je doen
Groep 7
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Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Snuffellessen
Ook dit jaar organiseert de gemeente voor leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs, maar ook
volwassenen en senioren de snuffellessen. Snuffellessen zijn kennismakingslessen op het gebied van
sport, cultuur en natuur in Nissewaard. Snuffellessen worden aangeboden op de reguliere lestijden
binnen de verenigingen. Graag willen we u middels deze brief informeren op welke manier leerlingen van
uw school gratis kennis kunnen maken met het vrijetijdsaanbod in Nissewaard.
Wat zijn snuffellessen?
Snuffellessen zijn kennismakingslessen die na schooltijd in de buurt of wijk door een lokale aanbieder
wordt gegeven. Door de lessen kunnen de leerlingen kennis maken met wat er op het gebied van sport
maar ook cultuur en natuur in Nissewaard te doen is. Na de kennismakingslessen hebben de deelnemers
de vrije keuze om lid te worden of niet.
Waarom zijn de Snuffellessen?
Het doel van deze stimuleringsactiviteit is om zoveel mogelijk bewoners kennis te laten maken met het
lokale vrijetijdsaanbod in Nissewaard in een vertrouwde omgeving. Om op die manier te ‘snuffelen’ aan
diverse sport, cultuur en natuur activiteiten.
Wanneer vinden de snuffellessen plaats?
Vooraf gaand aan de Snuffellessen bezoeken de combinatiefunctionarissen graag de klassen 3 t/m 8
persoonlijk in de klas om te vertellen over het aanbod. Oudere en jongere leerlingen krijgen een goodie
van ons met daarop de informatie. De promotie van deze activiteiten vindt zoveel mogelijk plaats op 7
januari 2019 op de scholen. Mocht dit niet lukken zullen wij 10 of 11 januari langskomen.
* De Snuffellessen vinden plaats van 4 februari t/m 24 februari 2019.
Hoe werkt het voor de leerlingen?
In januari 2019 worden de snuffellessen op school gepromoot. De leerlingen kunnen zich vanaf dat
moment online inschrijven voor de Snuffellessen via de website www.actiefinnissewaard.nl Leerlingen
kunnen het gehele aanbod op de website bekijken en zich direct online aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Combinatiefunctionarissen
Gemeente Nissewaard
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