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Uit het team
Juf Suzan moet helaas op doktersadvies de komende weken rust
houden en zal dus in het jaar 2018 niet meer bij ons in groep 6 zijn.
Al enkele weken was het voor de juf onder andere merkbaar dat ze
niet meer de veerkracht had die ze normaal wel heeft.
De dokter heeft haar in ieder geval voor de komende weken van 2018
rust geboden. We wensen juf Suzan een goed herstel toe, zodat ze
weer snel op onze school haar werk kan hervatten.
Als directie hebben we het volgende besloten voor de maand
december, en dit ook al met de ouders van de kinderen van de
groepen 6 en 7 gecommuniceerd:
- Groep 6 blijft voortaan gecombineerd met groep 7, behalve op
de dagen in december (bijvoorbeeld op woensdag en
donderdag) dat meester Jan Willem de groep apart neemt.
- Juf Gerda zal – ter assistentie - extra ondersteuning krijgen van juf
Joke van der Valk uit Sommelsdijk als vervanging van juf Suzan.
Deze zal echter assisteren in groep 6/7 en voorlopig niet groep 6
apart nemen.
- Alle e-mail communicatie over leerlingen in groep 6 en groep 7
gaat via juf Gerda.
- Het LIO-schap van juf Tineke zal op onze school niet doorgaan.
Wel maakt ze de stage-opdrachten af in de groepen van onze
school waar ze nu mee bezig is.
Wij begrijpen dat het voor juf Gerda en meester Jan Willem een hele
drukke periode is en wordt.
Juf Gerda heeft nu veel vaker de combinatiegroep en meester Jan
Willem heeft in de maand december geen tijd voor directietaken
doordat hij op elk beschikbaar moment de combinatiegroep helpt bij
een splitsing en gym.
We willen de juf en de meester bedanken voor de extra inzet die ze
willen doen.
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Met juf Lienke is afgesproken dat ze elke week even kort bij de kleuters
aan het werk is.
Het blijft nog steeds heel moeilijk voor haar, want hoewel het werk op
school dan prima gaat, geeft het daarna weer vaak een grote
terugslag.
Ook in januari zal deze lijn- iedere week een kort poosje- worden
voortgezet. We hopen dat er uiteindelijk een keer ten goede gaat
komen en wensen haar en haar gezin heel veel sterkte juist in deze tijd.
We zijn blij met de komst en inzet van juf Joke v.d. Valk uit Sommelsdijk.
Haar is gevraagd in voorkomende gevallen de juffen te vervangen in
groep 1 / 2.
Juf Joke is een ervaren juf, en ze is al enkele dagen in groep1 / 2
geweest.
Daarnaast heeft ze toegezegd dat ze de school wil helpen door te
assisteren in de combinatiegroep 6/7. Zoals boven reeds vermeld,
vervangt zij juf Suzan voor twee dagen en assisteert juf Gerda in deze
grote groep.
In de vorige info hebben we u al kunnen vermelden dat groep 1 / 2
vanaf januari ondersteuning krijgt van een extra onderwijsassistent
Marielle in ’t Veld. Zij gaat onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht, groep 1 begeleiden. Ook haar wensen we een fijne
tijd toe op onze school.

5 december
Wat een geweldige morgen was
het weer op 5 december.
Complimenten aan de kinderen en
de ouders voor de prachtige en
soms heel creatieve surprises die
gemaakt zijn!
Met elkaar hebben we er een
gezellige morgen van kunnen maken en zo te zien ging iedereen met
een blij en tevreden gevoel naar huis.
Dit jaar zijn er geen foto’s op de site te zien, maar heeft u de foto’s op
de communicatie-app Parro kunnen zien.
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Kerstfeest 2018
Ook dit jaar willen we graag weer met alle
kinderen van de school en u als ouder(s) het
kerstfeest vieren in de Hervormde kerk aan de
Voorstraat.
Het kerstfeest zal ook dit jaar te horen zijn via de rechtstreekse
uitzending van Kerkomroep.nl.
In het zoekvenster kunt u dan intypen Ooltgensplaat en dan kunt u
verbinding maken met de kerk.
In verband met de viering van het komende kerstfeest willen wij u op
het volgende wijzen:
Maandag 17 december hopen we met de hele school te oefenen in de
kerk. Ouders die gewend zijn hun kinderen op te halen, kunnen dat
tussen 15:10 uur en 15:15 uur doen bij de kerk.
Donderdagmiddag 20 december gaat de school om 14:00 uur uit. De
kleutergroepen hebben de hele donderdagmiddag vrij.
Het kerstfeest zelf begint donderdagavond 20 december om 19:00 uur
in de Hervormde kerk aan de Voorstraat. Let u erop dat de plaatsen
voor de kinderen gereserveerd zijn.
De kerk gaat pas open om 18:30 uur, dus kom alstublieft niet te vroeg
met de kinderen.
Het kerstfeest vieren is een mooi gebeuren. We vragen van u en de
kinderen om het op een eerbiedige wijze met ons mee te vieren.
Wij vragen aan u om de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 via de
achteringang te laten binnenkomen om een te grote drukte bij de
hoofdingang te voorkomen.
Daar kunnen ze ook hun jassen ophangen.
Kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen binnenkomen via de
consistorie (door de deur links van de hoofdingang) en daar hun jassen
ophangen / neerleggen. Zij verzamelen deze keer in de consistorie.
Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen binnenkomen door de
hoofdingang.
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Weet u de juiste ingang niet? Bij de deur zal, net als voorgaande jaren,
iemand van de directie staan om u welkom te heten en de juiste
ingang te wijzen.
Ook dit jaar willen we weer een collecte houden bij de uitgang van de
kerk. Ook dit keer collecteren we voor stichting Ontmoeting. In de
bovenbouw hebben we dit schooljaar een presentatie over hun werk
gehad en het zendingsgeld van deze maand zetten we ook opzij voor
deze stichting.
Graag bevelen we deze kerstcollecte bij u aan. Bij de drie uitgangen
(zij-ingang, hoofdingang en de ingang van de consistorie) zullen
kinderen staan met een collectezak.
Net als vorig jaar, zullen de snoepzakken bij de uitgang uitgedeeld
worden aan de kinderen van onze school.
We hopen met elkaar op een goed, en eerbiedig kerstfeest. We vragen
u daarom ook tijdens het bidden en danken NIET te praten en met
respect deze viering mee te vieren.
Op vrijdag 21 december verwachten we de kinderen van groep 3 tot
en met groep 8 gewoon om 8:30 uur op school. We hebben dan nog
een gezellige ochtend met elkaar. Om 11:45 uur krijgen de kinderen
vakantie.
We wensen u een fijne kerstfeestviering toe en daarna een gezellige
jaarwisseling.
We hopen de kinderen op D.V. maandag 7 januari 2019 weer in
gezondheid te ontmoeten.

Schoolschaaktoernooi
Ook dit jaar organiseert onze school weer een
eigen Schoolschaaktoernooi.
Kinderen uit de groep 4 tot en met 8 kunnen
meedoen aan dit toernooi.
Inschrijven kan bij meester Jan Willem tot 31
december.
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Op D.V. vrijdag 18 januari start het toernooi.
Op https://groep78.com/schoolschaaktoernooi/ komt binnenkort meer
informatie te staan.
Inloopmomenten in de middag
Op dinsdag 4 december en donderdag 6 december organiseerden wij
een inloopmoment.
Een nieuw iets, maar uit de inschrijvingen bleek dat het bij veel ouders
toch de wens was om met ons te spreken over uw kind.
U kon zelf kiezen op welke dag en op welk tijdstip u kwam praten. Dit
leverde veel positieve opmerkingen en waardering op!
Dank u wel voor de goede gesprekken met elkaar over de vorderingen
van uw kind op onze school.

School zaalvoetbal toernooi
Woensdagmiddag 28 november hebben
de meisjes van groep 8 meegedaan
aan het meisjes
schoolzaalvoetbaltoernooi.
Na een aantal spannende wedstrijden
met gelijke spelen en een verliespartij
heeft ons meisjesteam ook een mooie 3e
plaats bereikt.
Goed gedaan hoor!
Bedankt dat jullie onze school op een
hele positieve manier hebben
vertegenwoordigd.
Naast onze enthousiaste supporters, willen wij ook meester Jan Willem
bedanken voor het begeleiden van de kinderen.
Meer foto’s van dit toernooi staan HIER.
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Nieuws vanuit de MR
Door het vertrek van juf Petra van Nimwegen is er een
plaats vrijgekomen in de personeelsgeleding van de MR.
Deze lege plaats is inmiddels ingevuld door Juf Jolanda
Parhan.
De helft van het schooljaar zit er alweer bijna op en ook als MR krijgen
we steeds meer zicht op onze rol.
Vorig schooljaar hebben we met elkaar de ‘ Basiscursus MR’ gevolgd
en vorige maand hebben we met elkaar de cursus ‘ Goed gestuurd’
gevolgd hetgeen ons een verdieping gaf in met name de financiën ->
op welke wijze krijgt onze school haar middelen toegekend vanuit het
Ministerie en op welke wijze worden deze ingezet door het bestuur en
de directie.
We hebben al een aantal keer weer vergaderd en aangezien onze
vergaderingen openbaar zijn bent u ook van harte welkom om een
vergadering bij te wonen.
De volgende data vergaderen wij nog in het komende schooljaar: 1212, 6-2, 27-3, 5-6 en 17-7.
Wilt u van de gelegenheid gebruik maken, dan kunt u een afspraak
met ons maken, zodat we tijd en plaats kunnen afspreken aangezien
we op verschillende locaties vergaderen.
Uiteraard kunt u ons ook via de mail benaderen met uw vragen en/of
opmerkingen: mr@hoeksteen-ooltgensplaat.nl
Met een vriendelijke groet,
Paola, Gerda, Jolanda en Corine

Data komende periode
D.V.
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