Nieuwsbulletin basisschool De Grienden maandag 5 december 2016
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief kunnen wij u feestelijk nieuws brengen, ook zijn er een aantal
praktische nieuwtjes.
Natuurlijk krijgen wij 5 december bezoek van Sinterklaas en een aantal van zijn pieten
en ook van de kerstviering op De Grienden maken wij dit jaar weer een sfeervol feest.
We schenken aandacht aan het goede doel. Dit jaar zetten we ons in voor de actie van
3FM Serious Request ten behoeve van het Rode Kruis.
Veel leesplezier!
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden

Sinterklaas is jarig!
Vandaag 5 december vieren we op school het
sinterklaasfeest. De schooltijden zijn deze dag 08.3014.30 uur.
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen een half
uurtje later op school komen, de schooldag begint dan om
09.00 uur.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de mail van Willy
Duister van 2-12-2016.
Sint en zijn Pieten vinden het ook leuk als jullie allemaal op zijn verjaardag komen en
hem dan uitzwaaien. Zien we jullie dinsdag 6 december om 18.45 uur op het
schoolplein?

Waar blijft dat huiswerk?
Onze nieuwe spellingsmethode Staal heeft een hele andere opzet dan de methode die we
eerder op school gebruikten. Nu we met Staal werken, krijgen de kinderen geen huiswerk
meer mee, oftewel geen woordenlijsten meer mee naar huis om thuis te oefenen.
Wilt u meer weten over onze nieuwe methode, kijk dan eens hier.

Kerstviering 2016: wandelt u mee?
Op de avond van donderdag 22 december houden we op het schoolplein en in de
omgeving van de school een herdertjestocht: een gezellige wandeling door het
dorp langs tafereeltjes die het kerstverhaal uitbeelden.
De vertrektijden zijn verschillend. Per gezin krijgt u een uitnodiging met daarin de tijd
waarop u met uw kind(eren) aan de wandeling begint. De uitnodiging volgt zo snel
mogelijk. Gaat u ook met ons mee? Het wordt een gezellige wandeling!

Onze school komt
in actie voor
3 FM Serious Request!

Dit jaar staat het Glazen Huis Van 18 t/m 24 december in Breda en wij dragen
graag ons steentje bij aan deze actie. Alle kinderen hebben een eigen kerstkaart
ontworpen, die ze per setje van 8 kaarten voor 6 euro mogen verkopen aan
ouders, familie, kennissen en bekenden!
Vrijwilligers van het Rode Kruis hebben in alle klassen gastlessen gegeven. Ze gaven
uitleg over de actie van Serious Request. Door middel van een kerstkaartenactie vragen
wij aandacht voor het tegengaan van kindersterfte door longontsteking. De opbrengst
van deze verkoopactie gaat naar Serious Request (4 euro voor de productie van de
kaarten en 2 euro voor het goede doel).
Het is de bedoeling dat de kaarten contant worden afgerekend bij de kinderen. Setjes
kaarten die over zijn en niet zijn verkocht, moeten weer terug naar school! Onze actie
sluit vrijdag 16 december 2016, dan moet alles ingeleverd zijn. We willen de opbrengst
van onze actie met een aantal kinderen persoonlijk overhandigen aan de Dj’s in het
Glazen Huis. We staan als school met onze actie aangemeld op de website
https://kominactie.3fm.nl (je vindt ons door te zoeken met bs de grienden). Je kunt als
je ons gevonden hebt bovendien een vrijwillige donatie voor onze schoolactie doen.
Helpt u ons mee onze actie tot een succes te maken? wij kunnen niet zonder uw steun!

Zwangerschapsverlof juf Patricia:
vervangster juf Melanie stelt zich voor
Woensdag 15 december is de voorlopig laatste werkdag van juf Patricia. Daarna
gaat ze met zwangerschapsverlof. Haar lessen worden vanaf maandag 19
december overgenomen door juf Melanie. Zij geeft in ieder geval tot en met 19
april 2017 op ma-di-wo les in groep 8. Juf Melanie stelt zich graag aan u voor.
Mijn naam is Melanie Timmermans. Ik ben geboren in
Breda, maar opgegroeid in Zevenbergen. Daar woon ik
nog steeds samen met mijn ouders en mijn jongere
zusje. In mijn vrije tijd ben ik vaak op het podium te
vinden. Ik speel namelijk toneel bij theatergroep Max
Mini in Etten-Leur. Naast toneel spelen zijn zingen en
sporten nog twee hobby's die ik graag uitoefen.
Ik ben net afgestudeerd aan de lerarenopleiding van
Avans Hogeschool Breda en tot de meivakantie neem ik
tijdens het zwangerschapsverlof van juf Patricia groep 8
over. Groep 8 wordt voor mij een uitdaging, die ik met
beide handen aangrijp. Ik ga er met veel plezier en
enthousiasme in en hoop dat ik deze kinderen nog veel
kan leren voor ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
Ik hoop dat we er samen een leuke en leerzame tijd van
maken. Groetjes, juf Melanie

Taaluiting geeft Nederlandse les en helpt met inburgeren
Op maandag, donderdag en vrijdag wordt op onze school Nederlandse les gegeven.
Mensen kunnen de Nederlandse taal leren en krijgen hulp bij het inburgeren.
Als ‘klaslokaal’ gebruiken we het extra kleuterlokaal. Het schoolplein wordt gebruikt om
te pauzeren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij Willy Duister of Johan Vos.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar:
http://www.blikopwerk.nl/inburgeren/scholen/bharosa-taalconsult-h-o-taaluiting
_____________________________________________________________________

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Dinsdag

6 december

Schooldag start om 9.00 uur

Donderdag

22 december

Kerstfeest,
Aangepaste schooltijden: 8.30-12.30 uur
Tijden avondprogramma volgen nog

Vrijdagmiddag

23 december 12.30 uur

Kerstvakantie (t/m vrijdag 6 januari
2017). Vrijdagmiddag 23 december zijn
we vrij.

Maandag

16 januari

Informatieavond voortgezet onderwijs

Dinsdag

24 januari

Kijkmiddag groep 4 t/m 8 – van 14.30 –
15.00 uur

Woensdag

1 februari

Verjaardag juffen gr. 1 en 2

Dinsdag

14 februari

Woensdag

15 februari

Donderdag

16 februari

Donderdag

23 februari

Open schoolochtend voor nieuwe
leerlingen
Open schoolochtend voor nieuwe
leerlingen
Studiedag Coöperatief leren – alle
kinderen zijn vrij
Carnaval onderbouw

Vrijdag

24 februari

Carnaval midden- en bovenbouw

Vrijdagmiddag

24 februari 12.30 uur
t/m vrijdag 3 maart
2017

Voorjaarsvakantie. ’s Middags zijn we vrij.
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Website school:
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De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 16 januari
Heeft u berichten en/of ideeën voor de nieuwsbrief, mail die dan voor donderdag 12 januari 08.30
uur naar redactie@bsdegrienden.nl

