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Agenda
Datum
17 december
18 december
21 december t/m 1
januari

Activiteit
kerstfeest
kinderen om 12.00 uur vrij
kerstvakantie

Op weg naar de kerst
Nog 1 weekje en dan hebben we kerstvakantie.
Als ik terugkijk op mijn eerste 5 maanden, dan kan ik niet
anders zeggen dan dat ik blij ben met mijn keuze om hier
te komen werken.
Ook al zitten we in een heel bijzondere periode in deze
Coronatijd, toch denk ik dat we ervoor zorgen dat
kinderen hier weinig van merken op school.
Als ikc-team werken we fijn samen en vangen we elkaars
dagen op als er iemand getest moet worden of in
quarantaine moet, tevens zorgen we ervoor dat het voor
iedereen behapbaar blijft.
We hebben er net weer een margedag op zitten en we
maken mooie vorderingen in onze schoolontwikkeling. We
hebben een fijne club met vrijwilligers die ervoor zorgen
dat de pauzes gesmeerd lopen. Al met al een mooi geheel
waar we trots op mogen zijn!

Ouderraad
In onze OR vinden enkele wisselingen plaats. Bouchra
heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester.
Wij willen haar bedanken voor al haar inzet!
Marjan Steenge heeft al zitting in de OR en zal deze taak
van Bouchra overnemen, hierbij wensen we haar veel
succes!
Stiena zal haar voorzitterstaak overdragen aan Ramon,
ook hij had al zitting in de OR. Stiena zal in de OR blijven
en de taak van secretaris op zich nemen.
Succes allebei in jullie nieuwe functie!
Ouderbijdrage
Omdat Marjan de rol van penningmeester overneemt zal
zij ook zorgdragen voor het innen van de ouderbijdrage
aan het begin van het nieuwe jaar.
Wij zullen u op de hoogte houden hoe en wanneer dit zal
plaatsvinden.
Schoolfruit
In week 51 krijgen we:
Di
appels
Wo
komkommer
Do
sinaasappel

We verheugen ons nu eerst op een gezellige kerstviering
komende donderdag. Als team wensen wij u allemaal
alvast hele fijne feestdagen!
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Inrichting en gebouw
In ons mooie “nieuwe” gebouw is het heel fijn werken.
Een paar laatste dingen moesten nog geregeld worden.
Zo heeft de opvang een mooie nieuwe tafel gekregen
waar ze met z’n allen aan kunnen zitten en een nieuwe
kast.

Sportroefeldag leerlingen groep 5 t/m 8
Nog even, dan is het kerstvakantie! Ook dan blijven we
natuurlijk lekker in beweging. Daarom organiseren wij op
dinsdag 22 december voor jullie een sportinstuif in de
Drenthehal. We verwachten jou daar om 9.00 uur en je
gaat dan vijf verschillende sporten beoefenen.
De ochtend is rond 12.00 uur afgelopen.
Helaas kunnen supporters deze keer niet mee, om het
aantal volwassenen in de sporthal te beperken.
Natuurlijk heb je zelf geen klachten als je komt en
desinfecteer je je handen als je de hal binnenkomt.
De kantine en de kleedkamers zijn dicht, dus kom in je
sportkleren en neem een flesje water mee. Verder hoef je
niets mee, want de toegang is gratis!

In de kleutergroepen hebben ze ook nog 2 nieuwe kasten
gekregen met nieuwe ontwikkelingsmaterialen. Op het
plein zijn de fietsenstallingen terug geplaats, zodat er
weer genoeg ruimte is voor alle fietsen.
In de tweede week van januari vindt overleg plaats over
het plein met de gemeente. Ik houd u daarna op de
hoogte.

In verband met de organisatie van deze ochtend willen we
wel graag van te voren weten op hoeveel kinderen we
kunnen rekenen. Daarom vragen we je om je op te geven
via deze website:
https://www.beleefbeilen.nl/sportroefeldag-in-beilen
Wij zien jullie graag op 22 december!
Stichting Sportief Beilen

Superboek
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite
hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS,
ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook
moeilijk zijn.
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor
kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving
is de toestemming van ouders nodig.
Inschrijven of meer weten? Klik op onderstaande link:
https://www.passendlezen.nl superboek
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