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Sinterklaas
Maandag 5 december komt om half negen Sint Nicolaas bij ons op ‘It Kruirêd’. Het
eerste halfuurtje is voor alle peuters van de Mûnein en omstreken. Daarna komen de
kleuters, de middenbouw en de bovenbouw aan de beurt. Alle kinderen komen om
14.00 uur uit. Kleuters nemen hun surprise mee naar huis, om thuis verder uit te
pakken.
NB.: woensdagavond 23 november is er de jaarlijkse werkavond voor alle
inpakpieten van groep 1 t/m 5: van 19.00 uur tot 21.00 uur aan de slag om een
mooie surprise te maken. Kunt u niet, dan contact opnemen met uw leerkracht a.u.b.!
Kerstatelier
Woensdag 14 december zijn er kerstateliers. Er worden verschillende workshops
gegeven zoals kerststukje maken, bakken, timmeren. Verschillende (groot)ouders
helpen hierbij; Annelys, Wynanda, Jinke, Marijke, Lydia en Corrie. Alvast bedankt!
Voor het maken van het kerststukje is GROEN nodig. Wie kan ons daar aan helpen?
Graag doorgeven aan Wynanda, meester Bert of juf Lineke.
Kinderen die ingedeeld worden bij het maken van een kersstukje moeten zelf een
schaal/pot èn versieringen meenemen; oase is op school.
Kerstviering
Woensdag 21 december is de kerstviering. Die bestaat uit een deel dat alleen voor
de school is en een deel dat voor alle dorpsbewoners is. U krijgt voor de kerstviering
nog een mooie uitnodiging, maar wij verklappen nu alvast wat de bedoeling is.
De kinderen komen die dag om 12:00 uur uit en worden om 17:30 uur weer op
school verwacht voor een kerstbuffet. Het idee van het kerstbuffet is, dat elk gezin
een aantal hapjes maakt.

Na het eten ruimen we op en gaan we naar buiten, het schoolplein op, waar van
19:00 tot 20:00 uur de kerstviering voor het hele dorp gehouden wordt. De kinderen
zorgen dan voor verschillende optredens, maar bij deze vragen wij ook ouders (en
dorpsbewoners) om een optreden te doen! Hopelijk zijn er ouders die bijvoorbeeld
een koortje willen vormen (en wij zingen als u wilt allemaal mee), een verhaal willen
vertellen, een…… tja, verras uw kinderen en dorpsgenoten eens!! Opgave hiervoor
kan bij Gonnie of Lineke.
Meer informatie volgt later.
Oude fototoestellen
In het voorjaar zullen we werken aan een schoolproject over fotografie. We willen
graag dat de kinderen dan veel ervaringen op kunnen doen met het maken van
foto’s. Wie heeft thuis fototoestellen liggen die niet meer gebruikt worden? We
zouden die t.z.t. graag willen gebruiken. Ze kunnen worden ingeleverd bij een van
de leerkrachten. Bij voorbaat heel veel dank.
Sociale veiligheid
In januari ontvangt u allemaal een inlogcode voor het invullen van een vragenlijst met
betrekking tot de sociale veiligheid bij ons op school.De kinderen van groep 6, 7 en 8
en de leerkrachten vullen deze vragenlijst ook in.
De uitslag van deze vragenlijst wordt bespreken in het team, de MR, tijdens de koffie
ochtend en er komt een verslagje van in de nieuwsbrief. Daar waar nodig zullen wij
verbeterpunten vaststellen. Wij hopen dat u allemaal mee wilt werken.
Audit woensdag 23 november
Woensdag aanstaande. komen twee collega directeuren bij ons op school voor het
afnemen van een audit (kwaliteitscontrole). Zodra het rapport klaar is zullen wij de
uitkomst in het team, de MR en tijdens de koffieochtend bespreken en er komt een
verslagje in de nieuwsbrief.
Ook hier gaan wij kijken of er verbeterpunten zijn en die bespreken en vaststellen.

Dinsdag 29 november zijn de kinderen vrij
Het staat ook op de kalender, maar even een reminder, dinsdag 29 november heeft
het team een studie-vergaderdag. Alle kinderen zijn die dag vrij.
Basketbalringen
Al geruime tijd missen aan de muur van school de basketbalringen. De twee ringen
zijn door Sierk Geerdink aan een ijzeren muurplaat gelast en zijn door Gerrie Soldaat
zwart gespoten. Binnenkort worden ze door conciërge Sjoerd en meester Bert aan de
muur gehangen en kunnen ze weer gebruikt worden. Dank aan de beide opa ‘s!

