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Datum
16 december

Activiteit
Meester Jeroen afwezig

19 december

Leerlingen 12 uur vrij.
Verzette schooltijd van
17.00-18.30 uur
Meester Jeroen overdag
aanwezig
12.00 uur start
Kerstvakantie

19 december
20 december

Schoolfruit:
Aanstaande week krijgen wij het volgende
fruit: meloen, appel en worteltjes

*Wij gaan er van uit dat iedereen altijd alles in
elk geval proeft.
*Weet u als ouders dat uw kind iets écht niet
lust of ergens allergisch voor is mag u voor die
dag vervangend fruit meegeven.
Afwezigheid leerkrachten:
Na de kerstvakantie zal juf Silvia 2 weken
afwezig zijn. Zij maakt gebruik van de
mogelijkheid om een traject voor duurzame
inzetbaarheid te volgen. Vervanging is
geregeld. De gymlessen zullen deze 2 weken
opgevangen worden door juf Mireille en juf
Helma.
Donderdag 23 januari hebben juf Mireille, juf
Anne en juf Silvia de laatste cursusdag van de
Kanjertraining. Ook voor deze dag is
vervanging geregeld.
Social Schools:
Al een paar jaar maken we gebruik van
Klasbord om u als ouder op de hoogte te
brengen van activiteiten in de groep. Nu is er,
na een pilot, door Stichting Op Kop besloten
dat alle scholen van de stichting over stappen
naar de app: Social Schools. Dit is een
beveiligde omgeving waarin niet alleen
activiteiten van de groep zichtbaar zijn, maar
ook bv de kalender van de komende tijd. Ook
kan de leerkracht via een beschermde afdeling

contact opnemen met ouders. Publicaties op
de website, zoals de nieuwsbrief en berichten
op Facebook kan de leerkracht in 1 handeling
uitvoeren via Social Schools. Begin januari
krijgt u allen een mail met daarin inlogcodes.
Wij verzoeken u deze zo snel mogelijk te
activeren zodat we eind januari live kunnen
gaan. Neem ook gerust een kijkje op de
website. https://www.socialschools.nl/
Staking
Op dit moment wordt op de scholen van
Stichting Op Kop druk gesproken met alle
medewerkers over de oproep van de AOB om
de staking die gepland staat op donderdag 30
en vrijdag 31 januari door te laten gaan. Ook
op onze school denkt elke collega na over zijn
of haar keuze om te gaan staken. In de
nieuwsbrief van volgende week ontvangt u
van ons bericht over wat het team van onze
school gaat doen.
Oproep:
Stichting Op Kop werft gedurende het hele
jaar door personeel. Wij komen als stichting
alleen in de situatie dat het steeds lastiger
wordt om personeel te vinden. Invallers
komen vaak al snel op een school waar ze een
vaste baan krijgen, terwijl juist ook de
invalpool erg belangrijk is. Er is veel
vacatureruimte en men wil graag een vaste
aanstelling, dicht bij huis en het liefste op één
school. Afgelopen week hebben we gemerkt
hoe belangrijk het is om ook invallers te
hebben. Bij deze doen wij als school dan ook
een oproep. Zijn er nog ouders met een
onderwijsbevoegdheid die (deels) vrij zijn en
bij uiterste nood willen invallen? Zo ja, zou u
dan contact willen opnemen met meester
Jeroen en/ of juf Helma?
Kerstbakjes maken:
Donderdagochtend 19 december willen we
graag met alle kinderen een kerstbakje
maken. School zorgt voor oase en een kaars.
Van thuis graag meenemen: een
bakje/schaal/potje, versiering en takken
groen. Het is niet de bedoeling om groen te
kopen. Kijk wat er in de tuin staat (of die van
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opa/oma/buren 😊) Mocht u toevallig groene
vingers hebben en willen helpen mag dat
natuurlijk! Een snoeischaar (voorzien van
naam) zal handig zijn om mee te nemen.
Kerstviering:
Donderdag 19 december vieren we samen het
Kerstfeest.
De kinderen worden tussen 16.50-17.00 uur
op school verwacht. We houden de deuren
nog even gesloten en vinden het gezellig als
iedereen tegelijk binnenkomt.
Daarna gaan we allemaal in onze eigen groep
samen eten. Vanaf 18.15 uur kunnen de
ouders weer binnen komen en genieten van
een warm kopje chocolademelk of glühwein.
Rond 18.30 verzamelen de kinderen zich in de
hal en zingen we u allen een fijne Kerst toe.
Verjaardagen:
Deze week zijn er wel 3 jarig op school! Merle
mag zaterdag 14 december haar feestje
vieren. Denova is woensdag 18 december jarig
en Fenna donderdag 19 december. Allemaal
een hele fijne dag gewenst!

