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Beste ouders/verzorgers
In deze korte nieuwsbrief o.m.:

Schoenendoosactie

Oproep ouders met onderwijsbevoegdheid

Sinterklaas

Kind op maandag
Schoenendoosactie
Op donderdag 16 november hebben we de schoenendoosactie afgesloten. Er zijn in
totaal 145 prachtig versierde en goed gevulde schoenendozen ingeleverd. Op zaterdag 18 november zijn ze weggebracht naar het verzamelpunt door twee ouders van
onze school, de moeder van Emma (groep 5) en Lydia de Bakker (groep 4b) en de
moeder van Nina Klaren (groep 1/2a). Ook Nina en Lydia hebben heel goed geholpen
met sjouwen.
We willen iedereen heel hartelijk danken voor de bijdrage aan de schoenendoosactie
en beide ouders en kinderen voor het wegbrengen daarvan.
Kort
December
Sinterklaas. Op donderdag 30 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen mee naar school nemen. Zij
mogen die dag hun schoen zetten op school. De surprises van groep 5 t/m 8 worden ook op 30 november op school
gebracht. Die worden tot maandag 4 december tentoongesteld.
Op maandag 4 december is de sinterklaasviering op school. De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. Er is die dag continurooster, de kinderen lunchen op school (nemen zelf hun lunch mee) en zijn om 14.00 uur
vrij.
Compensatieverlof onderbouw. Op woensdag 6 december hebben de groepen 1 t/m 4 een vrije ochtend. Voor de
groepen 5 t/m 8 is er die ochtend gewoon school. Zij hebben op deze ochtend gym.
Schaatsen. Op woensdag 13 december gaan de groepen 5 t/m 8 schaatsen op de schaatsbaan in Delft. Meer informatie
hierover ontvangt u van de leerkrachten van de groepen.
Oproep ouders met onderwijsbevoegdheid
Enige tijd geleden (vóór de zomervakantie) heeft u een brief ontvangen over het lerarentekort en het tekort aan
invallers in het basisonderwijs. Helaas treft dit probleem onze school ook. Bij afwezigheid van leerkrachten wordt het
steeds lastiger om invallers te vinden. Daarom breng ik graag het volgende onder uw aandacht: bent u in het bezit van
de onderwijsbevoegdheid basisonderwijs (PA/PABO) en lijkt het u leuk en boeiend om af en toe eens in te vallen op
onze school of één van de andere basisscholen van SCODelft? Neemt u dan contact op met de directie, persoonlijk of
per e-mail, directie@cbshettalent.nl. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek om met elkaar na te gaan wat er
eventueel mogelijk is om incidenteel in te vallen.
Ziekmelden
Wij verzoeken u de ziekmeldingen van uw kind(eren) door te geven vóór 8.30 uur ‘s ochtends.
EHBO-ouders
Voor de kerstviering zijn we op zoek naar een ouder die in het bezit is van een EHBO-diploma en beschikbaar is tijdens
de kerstviering, op dinsdag 19 december, van 17.00-19.30 uur. U kunt zich opgeven bij juf Charlie van groep 1/2b,
cschenk@cbshettalent.nl.
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Kind op maandag
Woorden in de nacht
We willen leren aan de kinderen dat woorden een verschil kunnen maken. Woorden
kunnen mensen blij maken, ze kunnen hoop geven of angst laten verdwijnen, maar
woorden kunnen ook pijn doen, of juist bang maken. In de Bijbelverhalen die we de
komende tijd gaan horen gaat het over woorden in de nacht. We zullen gaan luisteren wat de profeet Jesaja zei in de adventstijd. We horen ook welke woorden de
engelen spraken bij Zacharias, Maria, Jozef en bij de herders in de nacht.
Thema’s van de komende weken:
week 48: Laat je stem horen!
week 49: Speciaal voor jou
week 50: Het is begonnen
week 51: Een lied uit de hemel
week 02 : Wat is wijs?
Kalender
ma
wo
wo
di
vrij
ma t/m vrij

04-12-2017
06-12-2017
13-12-2017
19-12-2017
22-12-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018

Sinterklaas op school
compensatieverlof onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
schoolschaatsen groep 5 t/m 8
kerstviering
vrije middag groep 5 t/m 8
kerstvakantie

Welkom op school
Groep 1b
Aiden Mendeszoon
Bente de Jong
Van harte welkom op onze school. We wensen jullie heel veel plezier en succes!

Met vriendelijke groet, namens het team,
Marja Faber
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