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AGENDA
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

17
19
21
24
08

december
december
december
december
januari

MR-vergadering
Kerstdiner 17.00 uur
School dicht vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie t/m 4 januari
Bekendmaking nieuwe logo en nieuwe website online

ALGEMEEN NIEUWS
TERUGBLIK OP SINTERKLAASVIERING…..
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd
sinterklaasfeest. De commissie had alles tot in de
puntjes geregeld. Helaas hadden de Pieten zich minder
goed voorbereid, waardoor zij per ongeluk
de
Kerstman in plaats van Sinterklaas naar ’t Pierement
hadden gebracht. Gelukkig konden zij hun fout snel
corrigeren, zodat Sinterklaas toch nog te paard op het
schoolplein arriveerde. Het was de start van een
ochtend vol verrassingen en plezier. Voor een leuke
foto impressie van deze dag verwijzen wij u naar het
fotoalbum op het ouderportal. Nogmaals onze dank
aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit festijn.

… EN NU OP NAAR HET KERSTFEEST
Op woensdag 19 december vieren we op school het jaarlijks kerstdiner. Voor dat diner doen we
een beroep op alle ouders om iets lekkers voor de kinderen te maken. U hoeft maar voor 15
kinderen iets te maken.
Vrijdag 7 december zijn de bekende kerstbomen op de deuren van de klassen gehangen met de
gerechten die gemaakt kunnen worden. U kunt hieruit uw keuze maken. Vriendelijk verzoek om de
kerstballen niet weg te gooien, maar in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Kerstkaarten.
De kinderen mogen 1 kerstkaart meenemen die voor de hele groep bestemd is.
Daarnaast maakt ieder kind op school één kerstkaart voor een door het lot bepaalde medeleerling.
Bij iedere groep komt een brievenbus te staan waar ieder kind zijn/haar kaart in kan stoppen.
Door deze kaartenactie willen wij de verbinding tussen de verschillende groepen nog verder
versterken. Dit jaar worden er geen kerststukjes gemaakt door de leerlingen.
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Kerstviering 19 december.
Het kerstfeest wordt gevierd van 17.00 tot 19.00 uur. Voor het kerstdiner dienen de kinderen op
woensdagmorgen een beker, bord en bestek (voorzien van naam) in een plastic tas mee naar
school te nemen..
De gerechten die u gemaakt heeft, kunt u om 12.00 uur of om 16.50 uur bij het lokaal
van uw kind(eren) afgeven. De speciale gerechten voor kinderen die niet alles mogen
eten graag in het lokaal van Hetty, naast de hoofdingang.
Om 17.00 uur gaan de kinderen naar de klas en houden hun jas aan. De ouders gaan weer naar
buiten. De kinderen gaan samen met hun leerkracht naar buiten om naar het kerstkoor te
luisteren. Het lijkt ons ook erg sfeervol als het publiek ook een lichtje in handen heeft, b.v. een
led-waxinelichtje of natuurlijk gewoon uw zaklamp op uw mobiel. Uit veiligheidsoverwegingen
mogen echte kaarsen niet gebruikt worden.
Om ongeveer 17.30 uur gaan de kinderen weer naar binnen om in gezinsgroepen het kerstfeest te
gaan vieren. De ouders gaan dan naar huis.
Vanaf 19.00 uur mogen alle ouders na het ophalen van uw kind(eren) een glaasje chocomelk of
glühwein komen drinken in de grote zaal. Een goede gelegenheid om elkaar vast een mooie kerst
te wensen.
Op vrijdag 21 december gaat de school om 12.00 uur uit en is het vakantie!
Vast fijne dagen toegewenst!

ONDERZOEK NAAR CONTINUROOSTER
Maandag 17 december zal de Medezeggenschapsraad de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de
informatieavond over eventuele invoering van een continurooster bespreken en besluiten hoe dit
traject verder gaat verlopen. Wij zullen u volgende week via het portal informeren over de
volgende stappen.

NIEUW LOGO EN NIEUWE WEBSITE
OPSPOOR heeft besloten dat al haar scholen herkenbaar moeten zijn
door een zelfde huisstijl. Een onderdeel daarvan is een herkenbaar
OPSPOOR logo. In dit logo is er voor iedere school plaats voor een eigen
kenmerk in de linkerbovenhoek. Inmiddels heeft de vormgeefster na
overleg met een werkgroepje bestaande uit directie en leerkrachten een
mooi en fris nieuw logo voor ’t Pierement gemaakt.
Daarnaast zal er ook een totaal vernieuwde website online gaan, die vooral voor ouders van
toekomstige leerlingen veel informatie zal bieden. Informatie over actuele zaken op school delen
wij met u via het ouderportal.
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De website is vanaf dinsdag 8 januari in de lucht. Op die dag zullen wij ook het nieuwe logo van de
school onthullen. Nadere informatie volgt.

KAPSTOKKEN
Er zijn tijdelijk twee verrijdbare kapstokrekken in de grote zaal geplaatst. Hierdoor wordt de druk
op de vaste kapstokken bij de ingang wat minder. Wij verwachten wel dat de kinderen hun jas
netjes aan het haakje hangen, zodat de mooie winterjassen niet op de grond belanden. In dat
kader is het fijn als er een lusje in de kraag zit.

SCHAATSEN OP DE KOEMARKT
De leerlingen van de bovenbouw hebben gistermiddag genoten van het schaatsen op het tijdelijke
ijsbaantje op de Koemarkt. Voor sommigen was het de eerste kennismaking met het ijs en
misschien een aanleiding om in de toekomst vaker de ijzers onder te binden. En nu maar hopen op
een echte winter.

2018
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Er is op onze school weer het nodige gebeurd. Op
onderwijskundig gebied springt de start van het programma “De Vreedzame School” en de
overgang naar thematisch en onderzoekend leren het meest in het oog. De komende jaren zullen
we verder gaan met beide trajecten.
De druk op het basisonderwijs wordt door een steeds verder groeiend leerkrachtentekort almaar
groter. Vooral bij uitval van leerkrachten door ziekte ontstaat er direct een probleem. Vervangers
zijn vrijwel niet meer te vinden. Wij hebben besloten om dit probleem via verschillende manieren
proberen op te lossen. Soms kunnen we een beroep doen op een collega die in deeltijd werkt en
extra dagen komt werken. Vaak is dit niet mogelijk, omdat de collega bewust voor een
deeltijdbaan heeft gekozen en op vrije dagen andere verplichtingen heeft. Een andere oplossing is
het inzetten van de onderwijsassistent of een leerkracht met ander taken. Gevolg is wel dat die
werkzaamheden (meestal extra ondersteuning van leerlingen) niet uitgevoerd kunnen worden. Het
verdelen van een groep is ook een optie, maar daarmee wordt de onrust verdeeld over de gehele
school en dit heeft daarom niet onze voorkeur. En tenslotte moeten wij soms ook een beroep op
uw medewerking doen door te vragen uw kind een dagje thuis te houden. Alle oplossingen zijn niet
ideaal, maar helaas moeten we roeien met heel weinig riemen die we hebben.
Tenslotte verwachten wij u op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven over de invulling van de
directietaken op onze school. Naar verwachting zal het bestuur u daar nog voor de vakantie over
informeren.
Namens alle teamleden van ’t Pierement wensen wij u alvast heel fijne feestdagen en een goed
begin van het nieuwe jaar.
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VAKANTIES

Schoolvakanties:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

24-12-2018
18-02-2019
19-04-2019
10-06-2019
13-07-2019

Vrije dagen
Vrijdagmiddag
Hemelvaart

21-12-2018
30-05-2019 en 31-05-2019

t/m 04-01-2019
t/m 22-02-2019
t/m 03-05-2019 (inclusief Goede Vrijdag, Koningsdag en Pasen)
t/m 25-08-2019

Studiedagen
Maandag
Vrijdag

11 – 02 – 2019
21 - 06- 2019

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP DONDERDAG 10 JANUARI 2019
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