Sterrenboognieuws 6 december 2018
Kerst
Op woensdag 19 december vieren we kerst op onze school. De kinderen zijn deze dag om 12:15 uur
vrij.
Om 18.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht voor het kersthapjes-buffet. Het is de
bedoeling dat elk kind voor dit buffet 10 hapjes mee neemt. (voor toetjes en drinken wordt gezorgd)
Er worden lijsten op de deur van de klaslokalen gehangen. Hierop kan genoteerd worden welk hapje
er meegenomen wordt. Elk kind neemt dus 10 hapjes mee.
Ouders worden uitgenodigd om tijdens het eten en drinken van de kinderen, een kop warme
chocomelk of Glühwein te drinken. (volgende week hoort u waar dit zal zijn)
Na het eten houden we samen met het koor Fifteen het grote Sterrenboogkerstconcert in de kerk.
Kinderen van de Sterrenboog en het koor Fifteen zullen hier optreden. Hiervoor is iedereen
uitgenodigd. De kinderen komen met de leerkracht de kerk in en blijven ook bij de eigen groep
tijdens het concert. Na het concert blijven de kinderen van groep 1-2-3 in de bank bij de leerkracht
totdat ze opgehaald worden.
Concreet zal het programma er als volgt uitzien:







18:00 uur inloop
18:15 uur beginnen met eten in de klassen
18:15 uur ouders warme chocomelk of Glühwein
19:00 uur richting de kerk
19:15 uur beginnen in de kerk.
Rond 20:00 uur klaar.

Voor vragen en eventuele opmerkingen kan je mailen naar: d.ratering@desterrenboog.nl

Kerststukjes maken
Op vrijdag 14 december gaan de groepen 1 t/m 8 samen kerstbakjes maken.
Graag op deze dag meenemen:
-

Een bakje
Natte oase
Kerstgroen (kleine takjes)
Schaar/tang voorzien van naam
Kaars en kerstversiering

Dan maken we er met zijn allen iets moois van!

Vervanging bij ziekte
Als een leerkracht ziek is komt er normaal gesproken een invaller. Het probleem is echter dat er
nauwelijks invallers zijn. Als de ziekte kortdurend is kunnen we het meestal oplossen met eigen
personeel. We vragen bijvoorbeeld parttime leerkrachten om extra te werken. Deze leerkrachten
hebben echter bewust gekozen voor parttime en is extra inzet niet altijd wenselijk. Soms kan de IB-er
of de directeur voor de groep. Dat betekent wel dat er ander werk blijft liggen. Een andere
mogelijkheid is het opdelen of samenvoegen van groepen. U begrijpt dat dit voor kinderen en
leerkrachten ook geen ideale situatie is.
Mocht het langer duren en er is geen vervanging dan is het mogelijk dat we u als ouders vragen om
uw kind(eren) een dag thuis te houden. Als u echt geen opvang kunt regelen zijn de kinderen
natuurlijk welkom. Ze worden dan verdeeld over de andere groepen. We zullen dit van tevoren via
de mail bekend maken en hopen dat u begrip heeft voor deze vervelende situatie.
Data op een rij
19 december:
24 dec. t/m 4 jan.:
8 januari
22 januari:
25 januari:
18 februari:
1 maart:
4 t/m 8 maart:
Bijlage: geen

Kerstviering ’s avonds leerlingen 12.15 vrij
Kerstvakantie
Luizencontrole
Informatieavond verbouwing
Studiedag leerlingen vrij
Studiedag leerlingen vrij
Carnaval
Voorjaarsvakantie

