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Aan de ouders / verzorgers,
Jarig.
Juf Martine is op zaterdag 9 december jarig .Namens ons allen wensen wij haar een hele fijne
verjaardag.
Advent vieringen.
Zondag 10 december is het de tweede zondag van de advent. Op school staan de
adventsvieringen gepland op woensdag 13 en vrijdag 15 december. De andere vieringen zullen
plaatsvinden op dinsdag 19 en donderdag 21 december.
Serious Request komt op Ameland!
Donderdag 21 december zal bij ons op school een Kerstviering
plaatsvinden. Het thema zal zijn: Handen heb je om te geven.
Op deze dag komt tevens 3 FM met een delegatie naar Ameland om
live opnames te maken voor Serious Request.
Aangezien het goede doel van Serious Request aansluit bij onze
Kerstgedachte willen we dit niet aan ons voorbij laten gaan, maar we
hebben deze dag onze gezamenlijke vieringen ingepland.
In de weken van advent zullen we het thema met de kinderen in de
klas behandelen en hopen dat hierdoor spontane acties van kinderen
ontstaan om geld op te halen voor het goede doel, zodat we dat
donderdag 21 december aan Serious Request kunnen aanbieden.
(buitenschools)
Tevens zullen meerdere activiteiten op deze dag gaan plaatsvinden.
Verdere informatie volgt.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom!
Onderwijsstaking dinsdag 12 december.
Dinsdag 12 december is de school gesloten i.v.m.de landelijke onderwijsstaking.
Onze stichting, de BMS, heeft zich hierover al uitgesproken en ondersteunt de staking.
Dit betekent dat wij deze dag zullen staken. De school is deze dag dus gesloten.
Wij willen met deze staking het signaal afgeven van het te kort aan leerkrachten / handen in de
klas, de grote werkdruk, het ontstaan van een stressvolle werkomgeving, de grote papieren
rompslomp en we vinden ook dat het salaris gelijk gesteld moet worden met dat van de collega’s
van het voortgezet onderwijs.
Wij willen graag kwalitatief goed onderwijs blijven bieden aan alle kinderen in een voor iedereen
veilige en plezierige omgeving.
Dat willen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
Graag rekenen we op uw steun en uw begrip.

Schoolverpleegkundige: 13 december 2017
Woensdag 13 december zal de schoolverpleegkundige de gezondheidsonderzoeken van
leerlingen van groep 7 doen. De ouders van de leerlingen die het betreft hebben hier voor thuis
een brief ontvangen.
Afwezigheid meester Joop.
Donderdag 14 december is meester Joop afwezig i.v.m. een vergadering van de BMS.
Vuurwerkvoorlichting.
Dinsdagmiddag 19 december, om 14:00 uur, zal door de
politie vuurwerkvoorlichting worden gegeven aan de
groepen 6/7 en 8. Doel van deze voorlichting is de
kinderen te informeren over de gevaren van vuurwerk, het
veilig opbergen ervan en het voorkomen van
brandwonden en oogletsel.
Kerstviering.
Donderdag 21 december gaan we gezamenlijk
kerst vieren. De viering zal zijn van 16.30 tot
18.00 uur. De leerlingen van groep 5/6 zullen het
kerstspel verzorgen.
Alle kinderen hebben donderdagmiddag vrij.
Ze worden pas om 16.20 uur op school
verwacht.
Bij het binnenkomen van de school gaan de
kinderen gewoon naar hun eigen klas. Vandaar
gaan ze met hun leerkracht naar de
ontmoetingsruimte om het kerstfeest met elkaar
te vieren.
Na de viering gaat iedereen weer naar hun eigen
klas terug, waar aan de mooi versierde tafels
gegeten zal worden.
Om ongeveer 18.00 uur komen we met de kinderen naar buiten en kunt u met uw kind(eren) naar
huis gaan.
We vragen de ouders van de kleutergroepen en groep 3 om hun kind(eren)om 18:00 uur in
school bij de klas op te halen.
De ouders van de andere kinderen vragen we om buiten op hun kind(eren) te wachten.
Kerstvakantie. Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2017.
Vrijdag 22 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. We beginnen weer in het
nieuwe jaar op maandag 8 januari 2018 !
We wensen iedereen een zalig Kerstfeest en een gezegend en gezond 2018 toe ! Geniet van de
oliebollen en wees voorzichtig met vuurwerk !
Kerstwensen.
Natuurlijk is het fijn om je kerstwens aan je juf/meester of
klasgenootje te geven. We willen de ouders erop wijzen
dat er ook kinderen zijn in de groep die geen kerstwens
ontvangen. Eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde als voor de
uitnodigingen voor verjaardagen.
Niet op school uitdelen, maar even bij de klasgenootjes in
de brievenbus stoppen!

Fruitlevering week 50 (11 dec. t/m 15 dec.)
1. ananas
2. mandarijn
3 peer
‘Lief en leed boom’
Sinds deze week hebben wij op school een ‘Lief en leed boom’. Bij de hoofdingang, naast het
raam van groep 3 is een ‘boom’ opgehangen. Deze boom is bedoeld voor uitingen van leuke en
niet leuke gebeurtenissen zoals broertjes en zusjes die geboren worden, maar ook voor mensen
die ziek of overleden zijn.
In elke groep zijn kaartjes in de vorm van een bloem die beschreven en versierd kunnen worden.
Kinderen (of hun ouders) kunnen het bij de leerkracht aangeven als er behoefte is aan een
kaartje in de Lief en leed boom.
We hopen hiermee een mooie aanvulling te leveren aan de leefwereld van onze leerlingen,
waarin plaats is voor zowel vieren als gedenken.
Het volgende Braampje ontvangt u op vrijdag 22 december.
Buitenschoolse info:
Kinderwoorddienst.
Op zondag 10 december en zondag 17 december is er kidskerk en kinderwoorddienst als
voorbereiding op de gezinsviering met kerst. Aanvang van de vieringen is om 10:00 uur.
Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen.
Kleuterclub in de Toel
Deze keer gaan we iets leuks maken voor de kerst. Heb je ook zin om mee te doen, geef je dan
snel op. We hebben deze keer nog maar een paar plaatsjes vrij.
Wanneer: dinsdag 12 december
Tijd: 13.30 – 15.00 uur
Kosten:€ 2,50
Adventurerun.
We willen iedereen, jong en oud, die meedoet aan de Adventurerun op zaterdag 16 december
heel veel succes wensen!



