DECEMBER 2017 – NUMMER 4

Algemeen
BESTE OUDERS/ VERZORGERS
Hierbij ontvangt u in principe de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.
Uiteraard volgt er nog wel verdere informatie m.b.t. de kerstactiviteiten en de (mogelijke) staking van
12 december.
Voor de kinderen is de decembermaand een mooie maar hectische maand waarin allerlei emoties van
spanning en verwachting elkaar afwisselen.
Op school doen we er alles aan om er een mooie maand van te maken.
We hopen dat we met de kinderen een mooie Sint-Nicolaas kunnen vieren want dit blijft toch een heel
bijzonder feest.
Vanaf volgende week donderdag zijn we dan weer helemaal in de kerstsfeer gehuld om daar het jaar
mee af te sluiten.
Het kerstdiner met de kinderen is elk jaar een bijzondere belevenis. We zien dan hoe de kinderen
(samen met hun ouders) er alles aan doen om er een gezellige avond van te maken. Je zou bijna
wensen om de school zo elke avond open te houden om samen met de kinderen te eten in zo’n
gezellige sfeer en iedereen zo feestelijk aangekleed.
Elk jaar zien we dan de ouders terug keren naar huis om een anderhalf uur later weer op school te
verschijnen. Wat ons betreft vinden we het reuze gezellig als u gezellig een drankje blijft drinken in de
aula/ kuil. Uiteraard moeten we de kinderen wel de ruimte geven om samen in klassensfeer het
kerstfeest te vieren zonder dat er telkens ouders stilletjes meekijken.
Leuk als we samen met een glaasje in de hand het kalenderjaar op school kunnen afsluiten.
Van harte welkom.

STAKING 12 DECEMBER
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u mogelijk al uit de media heeft vernomen, hangt er voor 12 december a.s. wederom een staking
in het primair onderwijs in de lucht. Of die daadwerkelijk wordt uitgeroepen en in welke vorm, is nog
afhankelijk van de uitkomsten van overleg op 5 december van het actiefront met het kabinet.
Echter de kans dat de staking niet doorgaat is zéér klein!
OP 29 november heeft de minister laten weten geen geld beschikbaar te hebben om de scholen en de
leerkrachten verder tegemoet te treden.
Sterker nog wordt het beloofde geld pas over 4 jaar volledig beschikbaar gesteld mits dan dit kabinet
dat dan nog beschikbaar heeft. Verder eist de minister nu ook dat we zelf een ruim deel van onze caoregelingen gaan inleveren om tot salarisverhoging over te gaan. Met andere woorden mogen we voor
de zoveelste keer rechtsom of linksom zélf onze arbeidsomstandigheden verbeteren met eigen geld
(Oftewel een sigaar uit eigen doos.) Verder heeft de minister aangekondigd dat de eerder opgelegde
bezuinigingen ook gewoon doorgaan.

Intussen wordt het vervangen van zieke leerkrachten steeds nijpender en moeten ondersteuners
steeds vaker voor de klas staan en moeten de leerkrachten ook hun zieke collega’s gaan vervangen. Dit
voert de werkdruk nog verder op en gaat vroeg of laat ten koste van het onderwijs. Eigenlijk kun je
zeggen dat de huidige en toekomstige problemen in het onderwijs nog steeds niet worden erkent.
Om u echter niet pas heel laat te confronteren met de effecten van een eventuele staking, hechten wij
er aan u nu alvast te attenderen op de staking van 12 december a.s. U kunt dan, weliswaar nog met de
onzekerheid van het wel of niet doorgaan van een staking, al eventuele opvang organiseren.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze acties want het gaat zeer nadrukkelijk over de kwaliteit van het
onderwijs voor nu én in de toekomst.
Mocht u nog vragen hebben dan willen we deze graag beantwoorden.
Namens het team.
Jos van de Voort en Rob van den Crommenacker
Directie Puur Sang

KALENDER
05-12 Sinterklaas
06-12 Studiedag Geldrop – Mierlo Leerlingen vrij
07-12 20.00u MR-vergadering
09-12 10.00u Lego League wedstrijden op ‘De Kempel” in Helmond
12-12 (Onder voorbehoud zie verder in dit nummer) Hele dag staking Primair Onderwijs
School gesloten
14-12 20.30u OR-vergadering
14-12 16.00u Kerstmarkt voor alle personeelsleden Eenbes
15-12 Jubileumviering 40 jaar Eenbes Marleen van Diepenbeek en Nelly Kuijpers
21-12 Kerstviering
23-12 t/m 07-01 Kerstvakantie
08-01 Nieuwjaarsreceptie (OR, MR, hulpouders, stagiaires, personeel en oud-personeel)
10-01 Luizencontrole
15-01 t/m week 7 ouderportaal dicht
22-01 20.30u OR vergadering

Sinterklaas is nog in het land en het grote feest moet nog plaats vinden, toch volgt
hier de eerste info over de kerstviering van dit schooljaar. Dit jaar is er wederom
gekozen om een kerstdiner met de kinderen te houden.
Het diner vindt plaats op donderdag 21 december en zal starten om 17.45 uur. De
kinderen zijn welkom vanaf 17.30 uur.
Voor de groepen 1-2, 3 en 3-4 zal het diner eindigen om 19.00 uur. De hogere
groepen eindigen het diner om 19.15 uur.
Graag de kinderen bij de klassen ophalen na afloop van het diner.
Als ouders bent u gedurende het diner welkom om onder het genot van een
drankje met elkaar bij te kletsen in de aula/kuil.
Op vrijdag 22 december zullen alle klassen een optreden verzorgen voor de andere klassen. Echter is
het helaas niet mogelijk dat hier ouders bij aanwezig zijn.

Graag willen wij u vragen dit schooljaar a.u.b. geen kerstkaarten mee te geven of om te laten maken
om aan kinderen op school uit te delen. Het zorgt helaas voor onrust en teleurstelling omdat niet alle
kinderen kaarten ontvangen.
Verdere informatie over de kerstviering ontvangt u begin volgende week.
Locatie Loeswijk

ATTENTIE!!
Graag maken we u er op attent dat klokslag 08.30u de
schooltijd van de kinderen in gaat, zodat de leerkrachten
kunnen beginnen met het programma. We vragen u om
hier rekening mee te houden.
Daarnaast willen we u vragen om na 08.30u gebruik te maken van de hoofdingang/-uitgang. Het treft
de veiligheid van de kinderen op school en we vertrouwen erop, dat u dit net zo belangrijk vindt als wij
dat vinden. Deze veiligheidsmaatregel is al langer gebruikelijk, maar het is goed om deze regelmatig te
herhalen. Wanneer u een kind onder schooltijd komt ophalen voor doktersbezoek o.i.d. meldt u zich
dan eerst even bij de balie/conciërge, zodat er controle blijft op het in- en uitlopen van de school.
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er regelmatig onoverzichtelijke situaties ontstaan bij het
zebrapad bij de school door het in-/uitstappen van kinderen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar bij de school en bij ’T Loesje, gebruikt u deze daar alstublieft voor om narigheden en
onveiligheid te voorkomen.

Locatie Lucia
SINTERKLAASKASTEEL
De afgelopen week (28-11) mochten de groepen 3/4 van Puur Sang (locatie Lucia) naar het
Sinterklaaskasteel in Helmond. Wat een feest was dat!!!!!!!!
Er waren gelukkig een boel ouders die ons wilden rijden (onze dank daarvoor) naar het kasteel. Daar
aangekomen stond er al een piet op ons te wachten. We mochten eerst op het terrein buiten alles
doen. Wat spelletjes spelen, met pieten spelen en het paard van Sinterklaas stond er ook nog.
Daarna zijn we met “wegwijspiet” door het kasteel gelopen. Daar hebben we een stel “bakpieten”
geholpen met pepernoten bakken. De “pietenschool” bekeken, de “pakjeskamer” en niet te
vergeten……………….. de kamer van Sinterklaas zelf!!!!!
Het was een super ochtend en we hebben genoten.

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

04-12 Fleur Cuppen
04-12 Nora Verheijen
05-12 Juul van Schijndel
07-12 Vera de Rooij
09-12 Boyd Kranenburg
17-12 Evi Ketelaars
19-12 Yuri Peters van Ton
20-12 Cas Smits
20-12 Anne van Steenoven
24-12 Romy Claassen
25-12 Guus Buiter
10-01 Loes van Aaken
14-01 Fem Hommes
17-01 Guus van Aaken
25-01 Piet Kusters
25-01 Milan van de Westerlo
26-01 Annelou Tielen
28-01 Robin Gruijters
29-01 Giel Smits
30-01 Tim Adriaans

01-12 Nienke van de Waterlaat
10-12 Bregje Groothedde
13-12 Fay van Tartwijk
14-12 Hendrik Groen
17-12 Wesley Fillippini
24-12 Pleun Verstappen
25-12 Tren van den Heuvel
28-12 Benthe Deitmers
29-12 Ties Debets
01-01 Rowin Bax
02-01 Cas Houtsma
03-01 Suze Hijink
04-01 Pepijn van Happen
06-01 Rox van Bragt
07-01 Dean Swinkels
11-01 Harm van Russel
11-01 Tom Strik
12-01 Laura van Bijsterveld
13-01 Marc Raaijmakers
13-01 Dakota Vulders

16-01 Cas Smulders
18-01 Rens Raaijmakers
20-01 Bram Hendriks
21-01 Sophie Vermeer
24-01 Tobias Willems
25-01 Finn Looijmans
28-01 Zoë Struijk
28-01 Gijs van der Velden
30-01 Loïs van de Ven

De WonderWereld

•

Wij hebben samen met ouders nagedacht over de route die de ouders lopen als zij hun
kind(eren) ophalen bij de BSO. Ouders mogen nu gewoon door de ingang van de
Wonderwereld en dan door het halletje van de kleuters weer naar buiten. Dit staat nu ook
aangegeven. Zo hoeft u niet meer helemaal om te lopen.
Verder zijn we aan het kijken waar we de verlichting buiten moeten aanpassen.

•

•

•

Maandag 20 november hebben we onze jaarlijkse ouderavond gehad. Dit werd verzorgd door
Petra Tielen van praktijk Boff. Het onderwerp was “prettig communiceren met je kind”. Veel
ouders hebben deze avond bezocht en we hopen, dat het leerzaam is geweest.
Wij kunnen voor ons atelier nog altijd kostenloos materiaal gebruiken. Denk hierbij aan
bolletjes wol, knopen, bierdopjes, doosjes e.d. U kunt dit afgeven bij één van de leidsters van
de BSO.
Wij kijken bij de voorschoolse opvang deze weken iedere ochtend even naar het
sinterklaasjournaal van de avond ervoor. Alle kinderen vinden dit heel spannend en gezellig.

Puur Sang

Peuterspeelzaal Puur Sang

Nieuws vanuit de peuterspeelzaal.
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in Nederland!
Voor uw peuter is dit een spannende maar vooral feestelijke tijd.
Op de speelzaal wordt hierover verteld, gezongen, voorgelezen, geknutseld en spelletjes gedaan. En
natuurlijk worden er pepernoten gebakken.
Twee Pieten komen op 5 december de speelzalen bezoeken om de
kinderen een cadeautje te brengen. We zingen dan liedjes voor de
Pieten en kinderen die dat willen, kunnen een tekening geven.
De kinderen die normaal gesproken op dinsdag op de speelzaal komen
spelen, kunnen op 5 december gebracht en gehaald worden op de
gewone tijden. Tijdens het Pietenbezoek zijn de ouders/verzorgers van
deze kinderen van harte uitgenodigd om te komen kijken. Voor alle andere kinderen geldt dat zij ook
samen met hun ouders/verzorgers welkom zijn bij het Pietenbezoek: dinsdag 5 december van 11.00
uur tot 11.45 uur.

Woensdag 6 december 3+ groep
Op woensdagochtend 6 december mogen de kinderen speelgoed van thuis meebrengen. Dat mag
speelgoed zijn dat ze van Sinterklaas gekregen hebben maar dat mag ook ander speelgoed zijn. Liever
niet met veel kleine onderdelen waar gemakkelijk iets van kwijt raakt.

Kerstmis
Als Sinterklaas weer terug is naar Spanje richten we de speelzaal in
voor de sfeervolle kersttijd die dan volgt. Ook over Kerstmis wordt
geknutseld, voorgelezen en gezongen. De kerstperiode sluiten we af
met een Kerstviering. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn: donderdag 21 en vrijdag 22 december om 11.15 uur.

Ouderhulp
Op de 3+ groep worden op woensdag 20 december kerststukjes gemaakt. Wij hebben hiervoor spullen
nodig. We kunnen ook hulp gebruiken bij het maken van de stukjes. U kunt zich hiervoor aanmelden
bij de leidsters.

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich altijd wenden tot de peuterleidsters van Peuterspeelzaal
Puur Sang.

