Nieuwsbrief december 2017
Panta rhei
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwe nieuwsbrief voor de maand december. We vragen u de data en de tijden van
de verschillende activiteiten goed in de gaten te houden.
Groen!
We zijn natuurlijk enorm blij dat de inspectie het vertrouwen heeft uitgesproken dat we de
ingezette koers en veranderingen verder vorm mogen geven. We danken u als ouders van onze
leerlingen dan ook hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen!

Data
Dinsdag 5 december 2017
Dinsdag 12 december 2017
Donderdag 21 december 2017
Vrijdag 22 december 2017

Maandag 25 december tot
vrijdag 5 januari
Maandag 8 januari 2018

Sinterklaasviering, Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Mogelijke staking onderwijs
leerlingen van 8.30 tot 15.15 uur school,
Kerstviering in de avond van 17.15-19.00
Alle leerlingen zijn vanaf 12 uur vrij
In verband met interne verhuizing zijn de kleuters op
de Panta rhei op vrijdagochtend al vrij
Kerstvakantie
en we zien u graag weer op maandag 8 januari
Luizencontrole

Verhuizing kleutergroepen met opvang/peutergroepen
Peutergroep Bengel zal van de P. van Anrooylaan naar onze locatie verhuizen. Om die reden gaan
de kleutergroepen en de opvang/peutergroepen ruilen van lokalen. Dat gaat in de kerstvakantie
gebeuren. Om die reden zijn de kleuters al op vrijdagochtend 22 december vrij!
De juffen zullen die ochtend gebruikmaken om hun spulletjes in te pakken. In de vakantie zal er
verder worden verhuisd en de nodige zaken worden opgeknapt. Na de vakantie verwelkomen wij u
dan weer in de nieuwe lokalen.
Terugblik Pieten crea
De Pieten crea op woensdagochtend was een groot succes! Veel kinderen kwamen als pietje op
school. Fijn dat er zoveel ouders bij waren om te helpen! Dank jullie wel!
Wij doen dit al jaren met de waslijn en spelletjes kaarten. Er was keuze genoeg.
De oudere kinderen hadden de andere kinderen opgehaald uit de klassen, dat werkte prima. Zij
zorgden zelf dat hun groepje goed bij elkaar bleef. Het was feest en echt genieten. Nu op naar het
volgende feest: de Sinterklaas viering.

Sinterklaasfeest op de peuterspeelzaal
Vanochtend hebben wij in twee groepen sinterklaasfeest gevierd. De peuters hadden allemaal
mooie mutsen op en sommige waren zelfs verkleed als Pietje. Zo zaten ze vol spanning te wachten
in de kring totdat er op de deur geklopt werd! "Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, want
we zitten allemaal even recht." En ja, de Sint met zijn twee Pieten kwamen binnen en alle peuters
werden begroet en kregen een handje vol kruidnootjes.
De peuters hebben laten zien dat ze, net zoals de Pieten, cadeautjes in de schoorsteen konden
gooien. Ze hebben als hulpsinterklaas op de stoomboot gezeten en als een Pietje hebben ze
gefietst.
Met z'n allen hebben we gezocht naar de cadeautjes, gelukkig lagen ze onder de tafel in de
stoomboot. Nadat we Sinterklaas hadden uitgezwaaid kregen alle peuters iets lekkers en natuurlijk
een mooi cadeau.
Het was best een beetje spannend, zo de Sinterklaas op bezoek, maar wat was het een feest. De
Sint nam alle tijd voor de peuters, de sfeer was gezellig, geen verdrietige kinderen, alleen maar
blije gezichtjes. Bedankt Sinterklaas tot volgend jaar.

Decemberactiviteiten

Dinsdag 5 december Sinterklaas feest, Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Rond 8.15 ontvangen wij de kinderen op het grote plein. De bedoeling is dat ze bij hun eigen
leerkracht gaan staan. Willen de ouders achteraan sluiten?
Op het plein gaan we in volle borst zingen en wachten op de Sint en zijn Pieten.
Woensdag 6 december: kerstbomen optuigen en versieren. Uw hulp is van harte welkom!
Actie voor de voedselbank
De Ouderraad en de school willen graag iets doen voor een goed doel. Deze keer is er gekozen
voor de voedselbank Maassluis.
In elke groep komen dozen te staan waarin u houdbare producten kunt doen. Op donderdag 21
december worden de dozen opgehaald. Hartelijk dank!
Woensdag 20 december gaan de kinderen kerststukjes maken in de hal. Wilt u een bakje en een
kaars meegeven en spulletjes om het stukje te versieren? Van de ouderraad krijgen de kinderen
oase en wat groen. Als u ook nog aan groene takken, dennengroen of takken met besjes e.d. kunt
komen, houden wij ons zeer aanbevolen.
Donderdag 21 december is ons jaarlijks kerstbuffet.
Vanaf maandag 11 december hangt er een boom op de deur van de klaslokalen, daarop staan de
gerechten en kunt u een gerecht uitkiezen wat u wilt maken voor ongeveer 10 kinderen.
Als u een bal pakt, schrijft u dan even op de lijst wat u maakt? Zo voorkomen we dubbele
gerechten! Er hangen ook ballen met een vraagteken, zodat u zelf iets kunt verzinnen.
Heeft u misschien een warmhoudplaatje te leen? Zouden wij deze dan die avond van u mogen
gebruiken?
De tijden van het kerstfeest zijn:
- 17.15 uur gaat de deur open.
- 17.30 uur gaan de kinderen in de klas eten. Voor de ouders zijn er soepen, chocolademelk,
glühwein, koffie en thee. Er komt een bus te staan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen. De
opbrengst zal ook naar de Voedselbank gaan.
- 18.30 uur samenzang in de hal.
- 19.00 uur kinderen worden opgehaald in de klas.

Ouderraad en ouderbijdrage
De ouderraad op school bestaat uit een actieve groep ouders die betrokken is bij het, samen met
de leerkrachten, organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar.
Doelstelling ouderraad:
 Ondersteunen van de school bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.
 Beheren van het schoolfonds.
 Aanspreekpunt zijn voor ouders.
De huidige ouderraad is heel actief en er hebben zich onlangs nieuwe ouders aangemeld en daar
zijn we als school natuurlijk heel blij mee! Zonder uw hulp kunnen we bepaalde activiteiten niet
doen!
Om de diverse activiteiten voor de leerlingen te kunnen bekostigen, heeft de school een
schoolfonds. In het schoolfonds wordt de ouderbijdrage gestort. De ouderbijdrage wordt gestort
op een aparte rekening, beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Het bedrag is van de
kinderen en voor de kinderen.
Uw bijdrage aan het schoolfonds is niet verplicht, maar van uw bijdrage organiseren we wel tal van
activiteiten voor de kinderen, die anders niet mogelijk zouden zijn geweest.
En dan hebben we het over onder meer: cadeautjes Sint, viering en pietencrea, boodschappen
voor allerlei feesten (Sint, Kerst, Pasen), limonade en een koekje tijdens activiteiten zoals bijv. een
sportdag, musical en afscheid groep 8, museumdag, maar ook sponsering van materialen voor op
het plein om mee te spelen of voor in de groepen, enzovoorts.
Dus allerlei activiteiten die te maken hebben met de leerlingen.
De schoolreis is een apart bedrag. Ook dat is niet te organiseren zonder uw bijdrage.
Mocht u gebruik willen maken van gespreide betaling, of kunt u deze ouderbijdrage niet betalen,
dan verzoek ik u vriendelijk om contact op te nemen met de adjunct-directeur voor het maken van
aanvullende afspraken. Wij kunnen dan samen zoeken naar een passende oplossing. Uiteraard zal
het een en ander discreet worden behandeld.

Namens het team van IKC Panta rhei wensen wij u gezellige
feestdagen toe en een fijne kerstvakantie!

