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Sinterklaas
De school ziet er weer prachtig versierd uit. Er wordt
gezongen en gedanst, we kijken het Sinterklaasjournaal
en hebben genoten van de Pietengym.
Woensdag 5 december vieren we het
Sinterklaasfeest op onze school. We
hopen natuurlijk dat Sinterklaas met zijn
Pieten die dag onze school bezoekt! De
kinderen van groep 1-2-3 mogen extra
lang bij Sinterklaas blijven, groep 4 t/m 8
laat zich verrassen door hun zelfgemaakte
surprises. We wensen iedereen een heel
fijn Sinterklaasfeest!

Reminder
 Donderdag 6 december staat er een studiedag gepland. Alle kinderen hebben deze dag vrij!
 Vrijdag 21 december krijgen de kinderen om 12.00 uur kerstvakantie!
Kerstmis
Na Sinterklaas maken we ons op voor het Kerstfeest. Dit vieren we op donderdag 20 december (laat in de
middag). Alle kinderen mogen in sjieke kleding naar school komen, om gezamenlijk te genieten van een echt
kerstdiner. Via het ouderportaal ontvangt u binnenkort meer informatie over de kerstactiviteit.
Bewegingsonderwijs
Vanaf 1 december gaat Nick Joosten, docent bewegingsonderwijs, aan het werk op basisschool De Trinoom
in Wijchen. Vandaag heeft hij afscheid genomen en hebben we kennis gemaakt met zijn vervanger, Martijn
Boeijen. Martijn zal de gymlessen in december overnemen, Lars Fleuren vanaf 1 januari tot aan de
zomervakantie. We wensen Martijn en Lars veel plezier!
Burgemeestersontbijt
In de week van het Nationaal Schoolontbijt waren alle
scholen uit de gemeente Gennep uitgenodigd deel te
nemen aan het Burgemeestersontbijt. Vanuit onze school
nam de Vonderraad deel: Bjorn, Anouk H., Nynke, Bink en
Myra. Op donderdagochtend 8 november mochten zij,
samen met de burgemeester, ontbijten in de raadzaal van
het oude stadhuis. Tijdens het ontbijt konden de kinderen
vragen stellen aan de burgemeester. De kinderen vonden
het erg leuk!
Vervanging
Ook op onze school komt het natuurlijk voor dat leerkrachten vervangen moeten worden vanwege ziekte of
verlof. Als school kunnen wij hiervoor een beroep doen op de Vervangerspool. Echter vanwege een tekort aan
leerkrachten, is het niet meer vanzelfsprekend dat er bij ziekte of verlof een vervanger ingezet kan worden.
Uiteraard proberen we telkens een goede oplossing te vinden. Zo kan het voorkomen dat een groep verdeeld
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wordt over de andere groepen. Mocht er meerdere dagen geen vervanger beschikbaar zijn, kan het ook
voorkomen dat we moeten besluiten om kinderen thuis te laten. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om zo’n
situatie te voorkomen. Mocht het toch zo zijn, hoort u dat van ons en hopen we op uw begrip en medewerking.
Team toegang
Heb je een vraag over zorg, welzijn, opgroeien of opvoeden? Dan kun je terecht bij Alia Achour (team
toegang) van de gemeente Gennep. Zij is op onderstaande donderdagmiddagen, van 13.00 uur tot 15.00 uur,
te vinden in de teamkamer van onze school:
29 november
21 maart
20 december
4 april
10 januari
18 april
24 januari
16 mei
7 februari
13 juni
21 februari
27 juni
Kosteloos materiaal
Heb je thuis materialen waar we in groep 1-2-3 mee kunnen knutselen? Denk aan doosjes, rolletjes, dopjes en
kurken. Breng ze gerust mee naar school. Wij kunnen ze goed gebruiken.

Ingezonden berichten
Gemeente Gennep
De gemeente Gennep heeft met CZ en VGZ een afspraak gemaakt om aan inwoners met een laag inkomen,
een polis met collectiviteitskorting aan te bieden. Voor meer informatie zie bijgevoegde folder.
Doe Je Mee
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