30ste jaargang nr. 4 , december 2015

Fietsenkeuring
Op 6 november zijn de fietsen van onze leerlingen gekeurd. Van de 89 fietsen zijn 56
fietsen goedgekeurd.
Een goede verlichting op de fiets is heel belangrijk! Voor de fietsen die alsnog gerepareerd
zijn, kan uw kind bij juf Anja een sticker halen.

Rapporten
Op dinsdag 1 december wordt het eerste rapport meegegeven. In de week van 7 december
vinden de rapportgesprekken plaats. De intekenlijsten vindt u vanaf 2 december op de
klassendeur.

Speelplein
Afgelopen week is het stuk ‘struikgewas’, op het grote plein bij de hoofdingang, aangepast.
De struiken zijn flink gesnoeid en er zijn paden aangelegd. De kinderen mogen dit gebied
nu ook gebruiken om te spelen!

Adressenboekje
In plaats van een adressenboekje worden komende week per groep adressenlijsten naar de
ouders gestuurd.
U heeft dan de adressen van de kinderen uit de groep van uw kind paraat.
Wilt u van andere groepen ook een lijst, dan kunt u dit kenbaar maken bij Bert van Rijswijk.

Sint
Op vrijdag 4 december wordt het sinterklaasfeest gevierd. De kleutergroepen zijn op
maandag 30 november vrij en vieren het feest mee op vrijdag 4 december.
Het programma ziet er als volgt uit:
8:20 uur – 8:30 uur: Sint en zijn pieten komen aan op het grote plein en worden door de
leerlingen begroet. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Om 8:30 uur verzamelen we in de grote hal. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan
naar hun eigen klas.
Vanaf 9:00 uur gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 naar het speellokaal. Hierbij
mogen hun ouders aanwezig zijn!
De ouderraad zorgt voor drinken en de kinderen krijgen natuurlijk pepernoten, maar u mag
uw kind ook een elfuurtje meegeven.
Tijdens de ochtend worden er in alle groepen foto’s gemaakt. De foto’s kunt u op de
website bekijken, eventueel downloaden en zelf laten afdrukken.
Alle kinderen zijn om 12:30 uur vrij!
We wensen u een fijn sinterklaasfeest!

Versieren Kerst
Op maandagavond 7 december gaan we de school versieren voor de kerst.
Wilt u komen helpen? Mailt u dan naar Miriam van den Brom (OR).
(miriamvandenbrom@gmail.com)

Kerst knutselochtend
Op woensdag 9 december is er een kerst knutselochtend. Van 10:30 uur tot 12:30 uur
werken alle leerlingen aan verschillende technieken.
Veel hulpouders hebben zich al opgegeven! Als u ook belangstelling heeft om te helpen kan
dat nog.
U kunt zich opgeven bij Margreet Abrahamsen. margreetabrahamsen@obsdewerkschuit.nl

Kerstviering
Donderdag 17 december gaan de leerlingen om 12:30 uur naar huis en komen dan om
17:00 uur feestelijk gekleed weer op school voor het kerstdiner.
De kinderen maken met hun leerkracht een menu voor het kerstdiner, waarvan 1/3 deel
van de hapjes zoet is en 2/3 deel van de hapjes hartig.
Op een intekenlijst komen de hapjes te staan, de kinderen kunnen kiezen wat ze willen
maken.
Vanaf woensdag kunnen de leerlingen hun eigen bestek en bord meenemen, zodat de
tafels op donderdag alvast gedekt kunnen worden.
Vanaf 18:00 uur kunt u een glaasje Glühwein of warme chocolademelk drinken in de
Werkschuit Herberg op het grote plein.
De leerlingen komen om 18.30 uur uit de klas.

Nieuwjaarswelkom
Het is nog ver weg, maar op maandag 4 januari 2015 om 8:20 uur willen het jaar feestelijk
starten met een welkomstdrankje.
Aansluitend kunt u bij de ouderontmoetingsruimte een kopje koffie drinken om elkaar
weer te ontmoeten.

Jij Hoort Erbij! Organiseert sportproeverij
Beste ouders of verzorgers,
Onlangs is de werkgroep ‘’Jij hoort erbij!’’ opgericht. De werkgroep zet zich in voor kinderen
die om welke reden dan ook niet kunnen meedoen aan reguliere activiteiten in de gemeente
Wijk bij Duurstede. U kunt hierbij denken aan sport-, sociale- en creatieve activiteiten. Op 9
januari 2016 organiseren we voor het eerst een activiteit, een sportmiddag of beter gezegd
een Sportproeverij.
Met de Sportproeverij willen we sporten voor deze groep kinderen dichterbij brengen. Het is
een eerste stap, want we willen gaan zoeken naar wat we voor deze groep kunnen
organiseren. Het leuke is, dat meerdere sportverenigingen al vol enthousiasme hun
medewerking hebben toegezegd.
Het concept voor zaterdag 9 januari is heel simpel. We gaan op deze middag tussen 14.00 en
16.00 uur kinderen kennis laten maken met verschillende sporten op sportcomplex
Mariënhoeve. De kinderen krijgen dus de kans om met meerdere sporten kennis te maken
onder extra begeleiding. We hopen tijdens die middag ook van de kinderen zelf te horen wat
zij leuk vinden om te doen. Ons uiteindelijke doel is om iets structureels op te zetten!
Ook hebben we een enquête uitgezet waarin ouders hun voorkeur en ideeën kunnen
aangeven. Deze is te vinden op onze facebookpagina en de website van Stichting Binding.
We zijn nu volop bezig met het voorbereiden van de Sportproeverij. Hebt u interesse om te
helpen die dag dan horen we dat graag. Dit kan via ons mailadres.
Inschrijven voor de Sportproeverij kan ook al via jijhoorterbij@stichting-binding.nl.
U kunt hier ook terecht voor meer informatie. Op de hoogte blijven via facebook? Like onze
pagina!
We hopen u samen met uw kind(eren) te zien op 9 januari!

Met vriendelijke groet,
De werkgroep ‘’Jij hoort erbij!’’
Marjolein Smit
Marieke Tel
Todd de Munnik
Cris Zwanenburg
Frank Brouwer

Bericht van de korfbalvereniging
Het duurt nog wel even, maar korfbalvereniging Viking laat weten dat er voor de 3e
keer een spelmiddag voor de kleutergroepen georganiseerd zal worden.
Deze gezellige middag zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie: op woensdagmiddag
24 februari in de korfbalhal op sportpark Mariënhoeve, aanvang: 13.30 uur.
Tijdens de spelmiddag zullen er een aantal (korfbalgerichte) spelletjes te doen zijn.
Meer informatie volgt in januari. In de loop van de maand januari zullen ook de
inschrijfformulieren bij de kleutergroepen opgehangen worden.
Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie K.V. Viking:
Dine Berrens
Miny Brochard

Agenda:
Datum

Activiteit

30 november

Alle kleuters

1 december

1ste rapport mee

2 december

Koffie-inloop

3 december

MR-vergadering

4 december

Sinterklaasfeest
Alle kinderen op school tot 12:30 uur.
Vanaf 12:30 uur alle kinderen vrij

9 december

Kerst knutselochtend

16 december

Kerstmusical door groep 3 en 6 in E & E

17 december

Kerstmusical voor alle groepen
Alle kinderen om 12:30 uur naar huis.
Kerstdiner van 17:00 tot 18:30 uur

18 december

Om 12:30 uur start de kerstvakantie

