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De sint is er weer..
Ongetwijfeld zal de grote meerderheid van de
leerlingen iedere dag nauwlettend het
sinterklaasjournaal volgen. Het verhaal maakt alles rondom sinterklaas best spannend. We merken
dat kinderen er naar toe leven en we hopen daarom ook weer op een fantastisch sinterklaasfeest op
school. We zijn blij dat u ook weer bij de aankomst op school welkom bent. Dat was voorgaande
jaren door corona wel anders. Vrijdag 02 december hopen we de sint en zijn pieten om 08.30 uur te
verwelkomen op het plein. Het is leuk als u erbij bent!
Peace poster
Tijdens de verkiezing van de Peace poster wedstrijd waar onze groep 8 ook aan meedeed van de
scholen in de gemeente Renkum, is het werkstuk van Gert Suers uit groep 8 gekozen tot winnaar.
Hieronder een afbeelding van Gerts’ fantastische Peace Poster. Wij zijn het van harte eens met de
uitslag.

Gefeliciteerd Gert! Nu op naar de volgende ronde.
Openbare Kanjerlessen
De opkomst bij de openbare Kanjerlessen was naar tevredenheid. Hopelijk heeft u tijdens deze les
een mooi beeld gekregen hoe wij via de Kanjermethodiek vormgeven aan Sociaal-emotionele
ontwikkeling én vond u het fijn om zo’n les mee te maken. Het was ook voor de leerlingen fijn dat u
er bij was.

Voltooiing bieb
Het heeft best wat tijd en
inspanning gekost, maar alle
boeken zijn nu voorzien van
stickers met daarop genre en
niveau (A, B, of C). Hiermee is
het voor de kinderen stukken
eenvoudiger om een boek te
vinden, passend bij hun
interesse en niveau. Ik wil de
ouders/verzorgers die hier
uren werk in hebben
gestoken hééél hartelijk
bedanken!
Graag vermeld ik ook dat de kassabonnenactie bij Meijers
en Siegers €255,- heeft opgebracht, waar we ook weer
boeken voor kunnen kopen. Bedankt als u hieraan
meegewerkt heeft! En ook heel mooi is om te vermelden dat de bibliotheek Veluwezoom onze
leesaanpak zoals we die nu uitvoeren op school wil ondersteunen door het aanbieden van een
permanente collectie nieuwe boeken voor onze schoolbieb. Dat is natuurlijk helemaal geweldig! Een
bibliotheek is geen statisch gegeven, dus ‘voltooiing bieb’ zoals bovenaan vermeld is relatief.
Sport en Bewegen
Activiteiten van Sport en Bewegen gemeente Renkum breng ik graag onder uw aandacht. Als bijlage
treft u een inschrijfformulier aan voor het Oudejaarsvoetbal toernooi voor kinderen dat in de
kerstvakantie plaatsvindt. Van harte aanbevolen! Hierbij ook een link naar de website van het Sport
en Beweegteam https://www.sportenbeweegteamrenkum.nl/
Handle with care
In de gemeente Renkum (en in veel andere gemeentes) werken we volgens het principe van ‘Handle
with care’. We vinden het belangrijk om leerlingen waarbij thuis zeer onveilige situaties plaatsvinden
goed te kunnen begeleiden. Hiervoor is het belangrijk, dat we op het moment dat er iets ernstigs
aan de orde is in de thuissituatie waarbij de politie betrokken is, op de hoogte worden gesteld. Dit
vraagt uiteraard om zeer grote zorgvuldigheid beschreven in een duidelijk protocol. Deze werkwijze
genaamd ‘Handle with care’ wordt in bijgevoegde brief uitgelegd. Als u er meer over wilt weten
kunt u gerust juf Hester of meester Hans benaderen.
Schoolfotograaf
Op woensdag 5 en donderdag 6 april zullen de schoolfoto’s gemaakt gaan worden. We hebben
hiervoor afspraken gemaakt met ‘Nieuwe Schoolfoto’. Als u er vast een indruk van wilt krijgen klik
dan op volgende link: https://www.nieuweschoolfoto.nl/
De data staan niet in de schoolkalender, wilt u ze zelf even noteren?

Kerst
De voorbereidingen voor de aanstaande
Kerstwandeling op woensdag 21 december
’s avonds zijn in volle gang. Het belooft
opnieuw (laatste keer in 2017) een heel
mooie ervaring te gaan worden voor jong en
oud. U zult er binnenkort meer informatie
over gaan ontvangen, maar u kunt wel alvast
andere gezinsleden, opa, oma en overige
belangstellenden enthousiast maken om
mee te wandelen.

