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Nieuwe leerling
Levi, groep 3
Lova, Schakelklas
Kenza, groep 1/2A
Rodeina, groep 1/2A
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Kerstvakantie van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Goed gedaan
De thema’s voor de maand december van de sociaal-emotionele methode Goed Gedaan
zijn: ‘Druk, druk, druk’ en ‘wat voel ik?’.
De bijbehorende brief voor deze thema’s kunt u in het ouderportaal lezen.
Digitaal werken
Wij werken sinds twee weken met een ander
computersysteem, waardoor leerlingen vaker digitaal
gaan werken. Het is heel handig als leerlingen via
“oortjes” het geluid kunnen ontvangen. Wij willen u
vragen om uw kind een paar persoonlijke oortjes van
thuis mee te geven. Zo heeft ieder kind zijn eigen
materiaal en dat is veel hygiënischer.
Mocht u geen oortjes beschikbaar hebben, dan regelt
de school een oplossing.

Afscheid juf Eeva
Juf Eeva heeft een nieuwe baan en gaat ons na 15 jaar
helaas verlaten. Na de kerstvakantie gaat zij op een school
in Tiel werken. Wij gaan haar missen, maar wensen haar
veel succes met haar nieuwe baan! U kunt afscheid van
haar nemen op vrijdag 20 december van 12.00 tot 12.30
uur in de klas.
Bezetting groep 1/2B
Na de kerstvakantie komt juf Larissa terug van zwangerschapsverlof. Zij zal op maandag,
woensdag en donderdag voor groep 1/2B staan. Voor de andere twee dagen staat nog een
vacature open. Zodra wij iemand voor deze vacature gevonden hebben zullen wij u op de
hoogte brengen.
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Kerstviering
Donderdag 19 december vieren we op school
het kerstfeest. De leerlingen zullen ’s middags
op het podium met de klas iets laten
zien/horen. In verband met de ruimte is het
niet mogelijk voor ouders om hierbij te zijn.
’s Avonds in de klas gaan we verder met de
viering. In elke klas is er een kerstbuffet met
heerlijke wereldse hapjes. Voorafgaand laten
de leerlingen aan hun ouders in de klas hun
stukje zien/horen. Hierna is er voor de ouders
gelegenheid om in de kleine gymzaal elkaar te
ontmoeten en samen te eten onder het genot
van zelfgemaakte hapjes. Hiervoor komt
binnenkort een intekenlijst te hangen op de
deur van de gymzaal. Schrijf je vooral in
want het is elk jaar een groot succes! Om
18:30 zal het feest voorbij zijn en mogen de
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 opgehaald
worden. De oudere leerlingen mogen zelf naar
beneden. Binnenkort volgt er meer informatie
over de kerstviering.

Open les gym
In deze nieuwsbrief willen we u graag uitnodigen voor
de open lesweek op maandag 13 januari en donderdag
16 januari 2020. Meester Arne zal zijn gymles zo
aanbieden dat ouders met hun kind mee kunnen
sporten. Via deze unieke actie zal Arne jullie als
ouder/verzorger meenemen in de wekelijkse structuur
van de gymlessen. Hij betrekt alle ouders actief in deze
structuur. Per klas kunnen er maximaal 10 ouders
meedoen. (Bij grote interesse kunnen we eventueel
uitbreiden.) U moet wel op eigen gelegenheid naar de gymzaal ‘sportcomplex het binnenveld’
komen.
Via de invullijst bij ingang van de klas kunt u zich hiervoor aanmelden.
Dit kan tot uiterlijk 20 december 2019.
Wel vragen we een respectvolle houding en geen ‘geklets aan de zijlijn’. Als ouder beweeg je
mee, help je waar nodig en uiteraard wordt een sportieve outfit en zaalschoeisel verwacht.
Met vriendelijke groet, Arne Hennink Docent bewegingsonderwijs bij Gymonderwijs de Vallei
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