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Sinterklaasfeest
Sportuurtje na schooltijd door SFB
Kerstbakjes maken
Kerstviering (onder schooltijd)
Nieuwsbrief januari wordt verzonden
Kerstvakantie 21 december tot en met 1 januari

Lieve allemaal,
Even een klein berichtje van mij............... Juf Tiny
Wat vliegt de tijd...........ondertussen ben ik alweer meer dan een jaar niet op school geweest. Ik had
het me natuurlijk allemaal heel anders voorgesteld. Helaas gaat het nog steeds niet volgens
verwachting. Telkens wanneer het weer de goede kant op lijkt te gaan, gaat het toch weer mis.
Ik ben wel volop aan het revalideren omdat ik niets liever wil dan terugkomen in het “normale”
leven. Een leven waarin ik weer plezier kan maken met de kinderen.
Toch gaat dat de eerste weken nog niet lukken. Ik heb net (alweer) een operatie moeten ondergaan
en moet dus opnieuw herstellen. Maar ik zet mijn schouders er weer onder zodat ik hopelijk ergens
in het nieuwe jaar een eerste stap kan maken.
Ik mis de kinderen enorm.........maar ook de Voshaar en alles wat daarbij hoort.
Door de Corona wordt even op bezoek komen extra moeilijk voor mij. Dus nog even doorbijten........
Ik wens iedereen alvast een fijn Sinterklaasfeest en een liefdevolle Kerst.
Mijn wens voor iedereen is: blijf gezond en ik hoop jullie allemaal snel weer te mogen begroeten!
Lieve groet (juf) Tiny
Corona update
Op 6 november hebben we u bericht gedaan over de wijzigingen en aanscherpingen rondom het
coronavirus. De gemaakte afspraken gelden tot de kerstvakantie. Hierna hopen we weer zaken te
kunnen oppakken.
Het schoolvolleybaltoernooi dat gepland was in de kerstvakantie zal niet doorgaan. De organisatie
ziet niet de mogelijkheid dat dit sportevenement binnen de huidige omstandigheden kan doorgaan.
Jammer, maar een heel begrijpelijk besluit.
Sportuurtje
Op maandag 14 december organiseert SFB Berkelland wederom een sportuurtje.
Inschrijven gaat via Sjors Sportief: https://www.sjorssportief.nl/
Ga je deze middag naar de BSO, geef dit dan even door aan de leid(st)er bij de BSO!
Kosten: € 2,- per deelnemer, betaling gaat via Sjors Sportief (Ideal). Op school zullen komende week
(mini)flyers worden uitgedeeld.

Medezeggenschapsraad
Op dinsdag 16 november heeft de MR vergaderd en daarbij is ook het continurooster behandeld.
Wij willen alle ouders graag bedanken voor het invullen en retour sturen van de ouderraadpleging.
Er is veel draagvlak voor het invoeren van het continurooster. De formulieren zijn in grote getalen
ingevuld en velen voorzien van commentaar. In de vergadering hebben we deze commentaren
meegenomen in ons advies. De rode draad in de opmerkingen had betrekking op de afspraken over
de voorwaarden om buiten te mogen spelen tijdens het kwartier pauze. Een aantal opmerkingen
hebben tevens direct betrekking op het kind. Hierin kunnen wij als MR niet bemiddelen en willen
ouders adviseren hierover direct contact op te nemen met de docent(e) en jullie bevindingen met
hem/haar te bespreken.
De MR stemt in met het definitief invoeren van het continurooster.
De voorwaarde is dat er een eenduidig beleid is dat voor alle kinderen geldt; dat het kwartier
(buiten) spelen ook daadwerkelijk een kwartier is en dat de mogelijkheid geboden wordt om in alle
rust vóór én na deze pauze de lunch te kunnen nuttigen.
Met vriendelijke groeten namens de MR,
Pieter Feenstra
Lessen humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs
In de MR is besloten de lessen vormingsonderwijs voor de groep 7 & 8 aan te vragen. Het centrum
voor vormingsonderwijs heeft aangegeven dat dit mogelijk is, ook gedurende het schooljaar. Op het
moment dat duidelijk is wanneer we zouden kunnen starten, zullen we ouders nader informeren
hierover.
Rekenen
Deze week zijn we begonnen met het uitproberen van een nieuwe rekenmethode. We zijn de
rekenmethode Wereld in getallen aan het uitproberen.
Sinterklaasfeest
Op 4 december gaan we op school het Sinterklaasfeest vieren. De coronarichtlijnen hebben ook
invloed op dit festijn. Maandag a.s. zullen we de kinderen op school informeren over de wijze
waarop we dit hebben kunnen organiseren.
Kerst:
De kerstviering zal dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren. Om er een leuke viering van te maken
willen wij u het volgende vragen:
Op woensdag 16 december gaan we kerstbakjes maken. Dit jaar helpen de kinderen van groep 7 en
8 de jongere kinderen.
We vragen u het volgende mee te geven aan uw kind:
❖ Een plastic zak met hun naam met daarin:
❖ Kerstgroen (takjes, bloemen, versiersels e.d.)
❖ Een pot (voorzien van naam)
❖ Een stuk oase dat al volgezogen is met water!

Op donderdag 17 december is de kerstviering overdag. Om 8.30 uur starten we gezamenlijk,
vervolgens gaan we in de groepen voor elkaar aan het werk. Wat we gaan doen is nog een verassing.
Tussen de middag eten we in onze eigen groep. We dekken de tafels in kerstsfeer en nemen alle tijd
om te genieten van de door ons zelf meegebrachte kerstlunch. We sluiten de dag af met een viering,
waarbij de kinderen iets voor elkaar gaan opvoeren. Om 14.00 uur is de kerstviering afgelopen.
Wij vragen u het volgende:
Wilt u , samen met uw kind, een kerstlunch maken. Dit kan van alles zijn wat in een
lunchtrommel bewaard kan worden en niet verwarmd hoeft te worden. Op internet vindt u
veel ideeën hiervoor. Ook lekker drinken mag mee. En een bord, bestek en beker om alles
netjes op te dienen.
Voor de ochtendpauze verzorgen wij een hapje en een drankje.
Omdat het een feestdag is, zou het fijn zijn als de kinderen mooie kleren aan doen. We gaan niet
naar gym. En bij het buiten spelen letten we met elkaar op dat de kleren netjes blijven.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sandra van Zutphen: sandra@devoshaar.nl

Project Steungezinnen van Yunio
Een groot hart voor kinderen. Dat hebben gelukkig heel veel mensen. In uw gemeente zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die bij willen dragen aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen om in op
te groeien.
Yunio kent verschillende vrijwilligersprojecten. Bij het project InHuis Steungezinnen stellen
vrijwilligers hun huis en gezin open om een kind, of meerdere kinderen een aantal uur per week te
ontvangen. Bij Home-Start helpt een vrijwilliger door opvoedondersteuning en een luisterend oor te
bieden aan een ouder, wanneer het even niet vanzelf gaat.

Kunt en wilt u iets binnen dit project betekenen? Of misschien heeft u te maken met een overbelaste
situatie?
Meer informatie over onze projecten vindt u op
https://www.yunio.nl/over-yunio/vacatures.aspx (voor vrijwilligers)
https://www.yunio.nl/coaching.aspx (voor overbelaste gezinnen)
Team Inhuis Steungezinnen
Tel. 06 30 63 02 21

