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Sinterklaas
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas naar De Vleer.
Wij onthalen hem gezamenlijk met de kinderen van De
Springplank op het binnenplein. Alle kinderen gaan
eerst naar de klas. Daarna gaan zij met de leerkracht
naar buiten. Wanneer Sinterklaas is gearriveerd, gaan
alle kinderen weer naar de klas. Gedurende de dag is
er een feestelijk programma. De reguliere schooltijden
blijven gehandhaafd. De leerlingen van groep 1
worden ook de hele dag op school verwacht. Ouders
die de intocht willen bijwonen dienen plaats te nemen
buiten het hek van het binnenplein.
Tien-minuten-gesprek
Woensdag 9 december wordt het eerste rapport van
dit schooljaar aan de kinderen van groep 3 tot en met
8 uitgereikt. Het rapport geeft u een beeld van de
vorderingen van uw kind. Op donderdag 10 december
en dinsdag 15 december vinden de tien-minutengesprekken voor groep 3 tot en met 8 plaats. In
verband met andere verplichtingen is juffrouw Eveline
donderdag 10 december verhinderd. Voor haar groep
worden zo nodig aanvullende afspraken ingepland.
Op basis van de ervaringen die wij vorig jaar hebben
opgedaan met betrekking tot de aanwezigheid van de
kinderen bij het tien-minutengesprek, hebben wij
besloten de leerlingen van groep 7 en 8 eveneens uit
te nodigen.
Groep 2 vrijdag
Vrijdag 11 december zijn de leerlingen van groep 2
vrij. Dit is één van de vrije vrijdagen die in het
vakantierooster zijn opgenomen.
Kerstviering
Alle leerlingen zijn donderdagmiddag 17 december
vrij in verband met de kerstviering die ’s avonds
plaatsvindt. De kinderen worden om 17.00 uur in de
klas verwacht. Tijdens de viering nodigt de

oudervereniging alle ouders uit om iets warms te
drinken met hen op het binnenplein.
In de groepen vindt een kerstbuffet voor alle
leerlingen plaats. Voor dit buffet doen wij een beroep
op u. Wanneer u in de gelegenheid bent iets te maken
voor het kerstbuffet (bijvoorbeeld koekjes, hapjes,
kerstkransjes,
kleine
appelflapjes,
kleine
worstenbroodjes, stukjes fruit, bowl, enzovoorts), dan
kunt u dat aangeven op het strookje onder aan de
nieuwsbrief. Schalen en dergelijke graag voorzien van
naam en groep! Het strookje dient u uiterlijk dinsdag
15 december in te leveren bij de groepsleerkracht. Om
19.00 uur eindigt de kerstviering in de klas. U kunt uw
zoon of dochter dan via de groepsingang in de klas
ophalen. Kinderen mogen niet alleen naar huis, tenzij
ouders schriftelijk toestemming geven dat hun
zoon/dochter alleen naar huis mag gaan.
Donderdagmiddag 17 december heeft u om 16.45 uur
de gelegenheid om uw kind en de hapjes via de
buitendeur van de klas af te leveren bij de leerkracht.
Vrijdag 18 december worden de kinderen van groep 2
tot en met 8 gewoon op school verwacht.

Servies en bestek
Om de hoeveelheid afval aan het eind van het
kerstfeest te beperken, dienen de kinderen een bord,
bestek, soepkom en beker voorzien van naam voor
donderdag 17 december mee te nemen. Direct na het
kerstfeest krijgt ieder kind het serviesgoed weer mee
naar huis.
Carnaval
Ook dit schooljaar zal er een carnavalsoptocht door de
wijk plaatsvinden. Groepen, die dat willen, kunnen dus
starten met maken een wagen, versierde fiets of
skelter. Voor het begeleiden van de optocht is de
aanwezigheid van verkeersregelaars een verplichting.
De verkeersregelaars dienen over een aanstellingspas
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te beschikken. Ouders die een pas bezitten of bereid
zijn deze te behalen, kunnen zich voor het begeleiden
van de optocht aanmelden via info@bshofstee.nl.
Voor het behalen van een aanstellingspas kunnen
belangstellenden de gratis e-learning module
benutten. Verdere informatie treft u aan op:
http://www.ettenleur.nl/Vrije_tijd/Alle_onderwerpen/Evenement_en_s
ubsidie/Instructie_voor_verkeersregelaars_via_e_lear
ning
Jantje Beton loterij
Donderdag 26 november zijn onder toezicht van de
notaris de winnende lotnummers van de Jantje Beton
loterij 2015 getrokken! Iedereen die een lot heeft

gekocht, kan op www.jantjebeton.nl/lot controleren
of hij of zij een prijs heeft. De lotenkopers die via
machtiging een lot gekocht hebben en een prijs
hebben gewonnen ontvangen de prijs automatisch per
post.
Kindernevendienst
In de adventsperiode zijn er drie kindernevendiensten
op zondagmorgen (9.30 uur) in de Petruskerk. Tijdens
de kindernevendienst worden kinderkerstverhalen
voorgelezen op weg naar Kerstmis. De kinderen
knutselen onder begeleiding aan de kribbe van Jezus.
Alle kinderen zijn welkom.

________________________________________________________________________________________________
Agenda
vrijdag
woensdag
donderdag
vrijdag
dinsdag
donderdag

4 december
9 december
10 december
11 december
15 december
17 december

vrijdag

18 december

Sinterklaas
Rapport groep 3-8
Tien-minutengesprekken
Groep 2 vrij
Tien-minutengesprekken
’s Middags vrij
’s Avonds kerstviering (17.00 uur)
Nieuwsbrief 8
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerstbuffet
Ja, ik wil graag iets maken voor het kerstbuffet.
Naam: _____________________________________________________________ Groep: ________
Ik zorg voor: ______________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerstbuffet
Ja, ik wil graag iets maken voor het kerstbuffet.
Naam: _____________________________________________________________ Groep: ________
Ik zorg voor: ______________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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