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21 december
22 december
19 januari
Week 4 en 5
Week 6
7 februari

kerstviering
12.00 uur start kerstvakantie
kinderpanel
Toetsweek cito
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag hele school

Geachte ouders/ verzorgers,
De afgelopen weken heeft het wel heel
veel geregend, het is soms om helemaal
gek van te worden. Kinderen hebben er
veel last van tijdens het buiten spelen.
Het water wil niet meer weg en samen
met de bladeren wordt het er niet
aantrekkelijker op. Een aantal kinderen
weet van de nood een deugd te maken
door laarzen aan te trekken en een ware
rivier aan te leggen van de ene plas naar
de andere. Ik heb soms met u te doen als ik de kinderen weer naar binnen zie komen, de
wasmachine is geduldig zullen we maar zeggen!
Sinterklaasfeest
Dinsdag ontvangen we Sinterklaas op de Dreef en de Kleine Houtweg. De Sint komt op de Dreef aan
tussen 8.40 uur en 8.50 uur. Omdat het Schelpenpad nog open ligt, de werkzaamheden zijn door het
vele water uitgelopen, ontvangen we de Goedheiligman in het Frederikspark. De kinderen
verzamelen gewoon in de klas en gezamenlijk gaan we dan naar buiten. Op het achterplein van de
Dreef staan de kleuters te wachten. De Sint komt daar op z’n laatst om 9.00 uur. Daarna gaat hij de
klassen rond en brengt na 12.00 uur ook nog een bezoek aan onze derde locatie, de Internationale
School. Een druk programma dus voor hem en zijn goedgemutste medewerkers.
Op de Kleine Houtweg ontvangen we Sinterklaas rond 9.35 uur op de het achterplein.
Mocht u het feest op 5 december vieren en het wordt wat laat, dan houden we de voordeur een
uurtje langer open.

Kerstfeest
Op 21 december vieren we het kerstfeest op school. U krijgt nog een volledig draaiboek, maar in
grote lijnen ziet er als volgt uit. Omdat wij de kinderen die dag rond kwart voor vijf weer op school
verwachten voor het kerstdiner, hebben wij, net als alle andere jaren, de middag nodig om alles te
organiseren en klaar te zetten. Dus om 12.00 uur zijn de kinderen uit. Het kerstdiner duurt tot 18.00
uur. We lopen dan met de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de Bavo op de Grote Markt, waar we
rond 18.45 uur starten met het tweede gedeelte van onze viering. De kerkdienst is ongeveer om
19.45 uur afgelopen. Ouders zijn van harte welkom.
Nieuws Kleine Houtweg
Het valt ons op dat de laatste tijd op de Kleine Houtweg veel kinderen te laat komen. De voordeur
gaat om 8.20 uur dicht. Mocht een kind te laat komen dan wacht hij/zij altijd even op de gang, de
leerkracht haalt het kind dan naar binnen. Kleuters en groep 3 worden opgehaald op het achterplein.
Ouders van alle groepen wachten altijd buiten op hun kind. Dit is nodig omdat het In de hal enorm
druk werd zodat iedereen het overzicht over de kinderen verloor.
Pietengym
Vandaag was er Pietengym in de gymzaal. Zwarte
Piet had vanmorgen vroeg samen met Meester
Pieter een heel parcours uitgezet.
De kinderen van groep 3 en 4 kregen hulp van
groep 8. Het was super leuk en de kinderen van
groep 3 en 4 hebben hun diploma helemaal
verdiend.
Vandaag was er Pietengym in de gymzaal. Zwarte Piet had vanmorgen vroeg
samen met Meester Pieter een heel parcours uitgezet.
De kinderen van groep 3 en 4 kregen hulp van groep 8. Het was super leuk en
de kinderen van groep 3 en 4 hebben hun diploma helemaal verdiend.

Mad science
Deze week hebben de groepen 3 t/m 8 weer een science les gevolgd. De kinderen hebben ook een
folder mee naar huis gekregen voor een naschoolse
cursus.
e kinderen van groep 3 en 4
kregen hulp van groep 8. Het
was super leuk en de kinderen
van groep 3 en 4 hebben hun
diploma helemaal verdiend.

Cursussen
U kunt zich weer aanmelden voor onderstaande cursussen die in januari beginnen. Wanneer u uw
kind aanmeld dan is het prettig wanneer de leerkracht op de hoogte wordt gehouden. Voor de
details kunt u naar de website van het centrum voor jeugd en gezin.
Namens de collega’s wens ik u een fijn en gezellig weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

Rots en Watertraining - basisschoolgroep 5/6 in Zandvoort
De Rots- en Watertraining is een fysieke weerbaarheidstraining waar kinderen leren goed in contact
te komen en te blijven met hun eigen gevoelens....
Rots en Watertraining - basisschoolgroep 7/8 in Zandvoort
De Rots- en Watertraining is een fysieke weerbaarheidstraining waar kinderen leren goed in contact
te komen en te blijven met hun eigen gevoelens....
Kanjertraining in Haarlem-Noord voor 12-15 jarigen (voortgezet onderwijs)
In: Sint Bavoschool
De Kanjertraining is een weerbaarheidstraining tegen pesten en faalangst, waarin kinderen leren
positief over zichzelf en anderen te denken....
Rots en Watertraining - basisschoolgroep 7/8 in Haarlem
In: Focus Speciaal Basisonderwijsschool
De Rots- en Watertraining is een fysieke weerbaarheidstraining waar kinderen leren goed in contact
te komen en te blijven met hun eigen gevoelens....
Kanjertraining in Haarlem-Noord voor 6-7 jarigen

In: Sint Bavoschool
De Kanjertraining is een weerbaarheidstraining tegen pesten en faalangst, waarin kinderen
leren positief over zichzelf en anderen te denken....
Rots en Watertraining - basisschoolgroep 5/6 in Haarlem
In: Focus Speciaal Basisonderwijsschool
De Rots- en Watertraining is een fysieke weerbaarheidstraining waar kinderen leren goed in contact
te komen en te blijven met hun eigen gevoelens....

